
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Понеделник, 14 ноември 1977 
С к о п ј е 

Број 39 Год. ХХХIII 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
30 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

523. 
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 ЗА-
ШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Се прогласува Законот за заштита од елемен-
тарни непогоди, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година. 

Број 06-2726 
28 октомври 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 ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заштитата на животот и здравјето на луѓето, 

како и заштитата на општествениот имот и на имо-
тот на работните луѓе и граѓаните (материјалните 
добра) во случај на елементарни непогоди се врши 
според одредбите на овој закон, доколку со друг 
закон не е одредено поинаку. 

Член 2 
Како елементарни непогоди во смисла на овој 

закон се сметаат: природните катастрофи, земјо-
тресите, поплавите, лизгањето на земјиште, снеж-
ните лавини, наносите, луњите, уривањето и пре-
левањето на високи брани и насипи, сушата, атмо-
сферските и други непогоди кои можат да го за-
грозат животот и здравјето на луѓето, или имотот 
во поголем обем. 

Под елементарни непогоди во смисла на став 1 
на овој член се подразбираат и: пожарите, експло-
зиите на гасови, запални и други експлозивни ма-
теријали, рударските и сообраќајните несреќи, епи-
демиите и епизоотиите, растителните болести и 
штетници кои можат да го загрозат животот и 
здравјето на луѓето, или имотот во поголем обем. 

Член 3 
Заштитата од елементарни непогоди се состои 

од превентивни мерки и мерки за отстранување на 
настанатите последици. 

Превентивните мерки се состојат од мерки со 
кои се спречуваат или ублажуваат елементарните 
непогоди (изградба на објекти отпорни на сеизмич-
ки дејствија, мерки за заштита од градобијност и 
системот за изградба на одбранбени насипи, регу-
лирање на водотеците, снегозаштитни појаси, по-
шумување на голините, навремено информирање, 
организирање на системот за набљудување, јаву-
вање, известување и тревожење и давање знак за 
тревога, воведување на дежурства и други мерки 
за отстранување на последиците и навремено из-
вестување на работните луѓе и граѓаните). 

Мерките за отстранување на настанатите после-
дици се состојат од мерки за непосредна помош 
во отстранувањето и ублажувањето на непосред-
ните последици од елементарните непогоди (меди-
цинска и ветеринарна помош, асанација на тере-
нот, расчистување на урнатини и спасување од 
урнатини, заштита од уривање, поплави, пожари, 
експлозии, оспособување на објектите за употреба, 
згрижување на загрозеното население, спречување 
на заразни болести к а ј луѓето, стоката и растени-
јата, евакуација, процена на штетата и други мер-
ки за отстранување на последиците). 

Член 4 
Заштитата од елементарни непогоди е од општ 

интерес за Републиката. 
Во заштитата од елементарни непогоди првен-

ство на заштита има животот и здравјето на луѓето. 

Член 5 
Заштитата од елементарни непогоди се засно-

вува врз правата и обврските на самозаштитата, ме-
ѓусебната соработка и солидарност на работните 
луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници, 
општествено-политичките организации, општестве-
ните организации, здруженијата на граѓаните, гра-
ѓанско-правните лица, месните заедници, општи-
ните и Републиката и должноста на секој да му да-
ва на друг помош кога е во опасност и солидарно 
со други да учествува во отстранувањето на еле-
ментарните непогоди. 

Член 6 
Заштитата од елементарни непогоди е право и 

должност на работните луѓе и граѓаните, организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници, општествено-политич-
ките организации, општествените организации, 
здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните 
лица, месните заедници, општините и Републиката. 

Организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници, месните за-
едници, општините и Републиката ја организираат 
и спроведуваат заштитата од елементарните непо-
годи и се одговорни за организирањето и спрове-
дувањето на мерките за заштита. 

Член 7 
Работните луѓе и граѓаните, организациите на 

здружениот труд, месните заедници и другите са-
моуправни организации и заедници се должни ме-
ѓусебно да соработуваат, да си помагаат и заедно 
да учествуваат во заштитата од елементарни не-
погоди. 
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Член 8 
Работните луѓе и граѓаните, организациите на 

здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници, месните заедници, општините и 
Републиката ја уредуваат и организираат зашти-
тата од елементарни непогоди и обезбедуваат оства-
рување на правата и должностите на работните лу-
ѓе и граѓаните во оваа заштита во согласност со 
Уставот и со законот. 

Работните луѓе и граѓаните одлучуваат за орга-
низирање на заштитата од елементарни непогоди, 
се подготвуваат, оспособуваат и учествуваат во заш-
титата од елементарни непогоди во организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници, месните заедници, општините 
и Републиката. 

Глава II 

ДОЛЖНОСТИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИ-
ТЕ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
И ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАЕДНИЦИ. МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОПШТЕСТ-
ВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈАТА НА 
ГРАЃАНИТЕ И ГРАЃАНСКО-ПРАВНИТЕ ЛИЦА 

1. Заеднички одредби 

Член 9 
Р а б о т н и т е л у ѓ е и г р а ѓ а н и т е , о р г а -

н и з а ц и и т е н а з д р у ж е н и о т труд и другите 
самоуправни организации и заедници, општестве-
но-политичките организации, општествените орга-
низации, здруженијата на граѓаните и граѓанско-
правните лица, месните заедници, општините и Ре-
публиката се должни на надлежните органи на Ре-
публиката, односно на општините (надлежни орга-
ни) да им даваат на употреба превозни средства и 
сили, градежни средства, запрежен и товарен доби-
ток, прибор и алат, згради, земјиште и други сред-
ства потребни за непосредно спречување и отстра-
нување на последиците од елементарни непогоди. 

Надлежните органи средствата од став 1 на овој 
член се должни да им ги вратат на работните лу-
ѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници, 
општествено-политичките организации, општестве-
ните организации, здруженијата на граѓаните и гра-
ѓанско-правните лица, месните заедници, општини-
те и Републиката веднаш по спречувањето на опас-
ностите, односно по отстранувањето на непосредни-
те последици од елементарните непогоди. 

Член 10 
Работните луѓе и граѓаните, организациите на 

здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции, општествено-политичките организации, оп-
штествените организации, здруженијата на граѓа-
ните и граѓанско-правните лица, месните заедници", 
општините и Републиката се должни, без повик од 
надлежниот орган кој раководи со заштитата од 
елементарни непогоди, да преземат одредени мер-
ки за заштита и спасување ако претстојат или нас-
танат изненадни опасности и за тоа веднаш и на 
најбрз начин да го известат општинскиот центар 
за известување и тревожење, односно органот за 
внатрешни работи, органот за народна одбрана или 
општинскиот штаб за цивилна заштита. 

Член 11 
Општинските центри за известување и трево-

жење се должни за појавата на елементарната не-
погода или за опасноста што таа може да ја пре-
дизвика веднаш да го известат населението, орга-
низациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници, органите на оп-

штествено-политичките заедници на подрачјето што 
е загрозено, или што може да биде загрозено од таа 
непогода, и во врска со тоа да дадат знак за трево-
жење. 

Во исклучителни случаи, додека центрите за 
известување и тревожење не.бидат ставени во мо-
билна состојба, должноста од став 1 на овој член 
ќе ја извршат преку средствата за јавно информи-
рање: штабовите за цивилна заштита, органот на 
управата за народна одбрана, или друг орган или 
организација, кои први ќе забележат или ќе доз-
наат за појавата на елементарната непогода, од-
носно за опасноста што таа може да ја предизвика. 

Член 12 
Работните луѓе и граѓаните, месните заедници, 

организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници од загрозеното 
подрачје од елементарни непогоди, без да чекаат 
помош, се должни самите да преземаат мерки за 
заштита од елементарните непогоди. 

Член 13 
Работните луѓе и граѓаните, организациите на 

здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации, општествено-политичките организации, оп-
штествените организации, здруженијата на граѓа-
ните и граѓанско-правните лица, месните заедници, 
општините и Републиката, корисниците, односно 
сопствениците на недвижни имоти, во случај на еле-
ментарни непогоди, се должни да дозволат на имо-
тот да се преземат сите технички и други мерки, 
што ќе ги нареди надлежниот орган, како што се: 
евакуација, делумно или целосно уривање на објек-
ти, сечење на стебла, отстранување на материјали 
и други слични мерки. 

Надлежниот орган при преземањето на сите 
технички и други мерки и чување на доверените 
предмети е должен да се однесува грижливо и со-
весно и нив рационално да ги користи. 

Член 14 
Организациите на здружениот труд, самоуправ-

ните организации и заедници, општествено-поли-
тичките организации, општествените организации, 
здруженијата на граѓаните и граѓанско-правните 
лица, месните заедници, општините и Републиката 
— корисници на објекти во кои можат да се смес-
тат поголем број луѓе (училишта, хотели, летува-
лишта, задружни и други домови и други погодни 
објекти), како и работните луѓе и граѓаните сопст-
веници, односно корисници на станбени, деловни и 
други простории погодни за сместување, се должни 
да ги примат работните луѓе и граѓаните загрозени 
од елементарни непогоди на привремен престој и 
сместување, доколку тоа го нареди надлежниот 
орган. 

Ако сопственикот, односно корисникот на стан-
бени и други згради, одбие, не постапи по наред-
бите од надлежниот орган, или е отсутен органот 
кој раководи со заштитата од елементарни непо-
годи може во тие згради и простории и без одобре-
ние од сопственикот, односно корисникот, да извр-
ши привремено сместување на работните луѓе и 
граѓаните и на имотот од загрозените подрачја. 

Времето на траењето на привремениот престој 
од став 2 на овој член го определува надлежниот 
орган, со тоа што тој рок не може да биде подолг 
од 3 месеци од денот на престанувањето на еле-
ментарната непогода. 

Во исклучително тешки ситуации, надлежниот 
орган рокот предвиден во став 3 на овој член може 
да го продолжи најмногу уште за 3 месеци. 

Член 15 
Работните луѓе и граѓаните, организациите на 

здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници, општествено-политичките орга-
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низации, општествените организации, здруженијата 
на граѓаните и граѓанско-правните лица, месните 
заедници, општините и Републиката што имаат 
залихи на храна, медицинска опрема и лекови, об-
лека, чевли и други материјали неопходни за дава-
ње помош на загрозеното население од елементарни 
непогоди, се должни на надлежниот орган да му ги 
стават на располагање, доколку тој тоа ќе го на-
реди. 

Член 16 
Работните луѓе и граѓаните, организациите на 

здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници, општествено-политичките орга-
низации, општествените организации, здруженијата 
на граѓаните и граѓанско-правните лица, месните 
заедници и материјалните добра можат да бидат 
евакуирани од загрозените подрачја. Наредба за 
евакуација издава органот кој раководи со заш-
титата. 

Ако евакуацијата се врши на територијата на 
друга општина, таа е должна да обезбеди згрижу-
вање на населението и сместување на материјал-
ните добра. 

2. Посебни права и должности на граѓаните 

Член 17 
Граѓаните се должни да учествуваат во заш-

титата од елементарни непогоди, да ставаат на рас-
полагање превозни и други средства, да се одзи-
ваат на поканата и да постапуваат по наредбите и 
упатствата на надлежните органи, како и да ги 
известуваат надлежните органи за опасностите од 
елементарните непогоди или за настанатите еле-
ментарни непогоди. 

Член 18 
На обврската за учество во заштитата од еле-

ментарни непогоди подлежат сите граѓани со на-
полнети 16 години од животот. 

На обврската од став 1 на овој член не подле-
жат: 

1) бремените жени и жените што имаат деца 
помлади од 7 години; 

2) лицата кои поради болест или други оправ-
дани причини не се способни да учествуваат во 
заштитата од елементарни непогоди, ако тоа го 
потврдат со лекарско уверение или со друг соод-
ветен документ; 

3) лицата неспособни за работа. 
По исклучок од одредбата од став 1 точка 1 на 

овој член во заштитата од елементарни непогоди се 
должни да учествуваат и жени — здравствени ра-
ботници, инженери и техничари и други струч-
њаци кои имаат деца постари од 1, а помлади од 7 
години. Органот кој раководи со заштитата е дол-
жен на овие жени, за време на нивното учеству-
вање во заштитата од елементарни непогоди, да 
им обезбеди соодветно чување и нега на децата. 

Способноста за учество во заштитата од еле-
ментарни непогоди се утврдува според одредбите 
на прописите за утврдување способноста на гра-
ѓаните за вршење на работна обврска. 

Член 19 
Секој граѓанин кој забележал дека се заканува 

непосредна опасност од елементарни непогоди, или 
дека таква опасност настанала, должен е за тоа 
веднаш да го извести надлежниот орган на оп-
штината или најблиската станица на милицијата 
и месната канцеларија. Притоа граѓанинот има пра-
во да ги користи сите превозни средства и сред-
ства за врски. 

Сопствениците и корисниците на средствата за 
врски и превозните средства се должни со нив да 
ги пренесат известувањата од став 1 на овој член, 
или да овозможат користење на овие средства за-
ради пренесување на известувањето. 

Член 20 
Граѓаните се должни да ги чуваат и одржу-

ваат во исправна состојба средствата што им се 
доверени заради извршување на задачите за заш-
тита од елементарни непогоди и по барање од над-
лежниот орган да ги вратат. 

Член 21 
Работните луѓе и граѓаните кои учествуваат во 

заштитата од елементарни непогоди, а кои имаат 
својство на осигуреници-работници или лица кои 
самостојно вршат професионална и друга дејност 
со личен труд, ако при извршувањето на обврски-
те за заштита од елементарни непогоди го изгубат 
животот, бидат повредени или ако ка ј нив наста-
пи болест како непосредна последица од вршењето 
на обврската за заштита, имаат право на здрав-
ствена заштита како да претрпеле несреќа на ра-
бота и право на инвалидско осигурување за сите 
случаи на инвалидност. 

Работните луѓе и граѓаните кои организирано 
учествуваат во заштитата од елементарни непого-
ди, а немаат својство на осигуреници-работници 
осигурени се со здравствено и инвалидско осигу-
рување како лица кои учествуваат во организи-
рани работни акции, ако под околностите наведе-
ни во став 1 од овој член загинат, бидат повредени 
или се разболат, а таа болест настапи непосредно 
или како исклучителна последица од вршењето на 
активностите по основот по кој се осигурени. 

Член 22 
На семејството на лицето кое, вршејќи ја об-

врската за заштита од елементарни непогоди го 
изгуби животот, му припаѓа еднократна парична 
помош во висина на годишниот просечен личен до-
ход остварен во Републиката во претходната го-
дина. 

Еднократната парична помош од став 1 на овој 
член се исплатува од средствата на општината обез-
бедени за таа цел. 

Лице што ќе го загуби животот во условите од 
став 1 на овој член ќе се погребе на трошок на 
општината, односно на Републиката, чиј орган на-
редил учествување во заштитата од елементарни и 
други непогоди, во местото кое ќе го одреди него-
вото семејство. 

Член 23 
Странските државјани кои ќе се затечат на под-

рачјето загрозено од елементарни непогоди можат 
да бидат повикани да учествуваат во заштитата од 
овие непогоди. 

3. Посебни должности на организациите на здру-
жениот труд и на другите самоуправни организации 

и заедници 

Член 24 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници, заради ост-
варување на задачите во врска со заштитата од 
елементарни непогоди, се должни да преземаат 
мерки за самозаштита на животот и здравјето 
на работните луѓе и граѓаните и материјалните доб-
ра, да ги извршуваат задачите и да ги спроведуваат 
мерките за заштита од елементарни непогоди што 
ќе ги нареди надлежниот орган. 

Член 25 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници — корис-
ници на радио, телефонски, телеграфски и други 
врски, во случај на елементарни непогоди се долж-
ни да овозможат приоритетно користење на врските 
од страна на надлежниот орган, заради навремено 
известување за настаните и извршување на други 
задачи во врска со заштитата од елементарни не-
погоди. 



Стр. 844 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 ноември 1977 

Член 26 
Организациите на здружениот труд — корисни-

ци на високи брани за кои, согласно со општите и 
техничките прописи, е предвидено задолжително 
техничко набљудување, со свои интерни акти ќе ја 
утврдат организацијата за извршување на набљу-
дувањето и ќе им пропишат обврски на извршите-
лите на постапките при набљудувањето, како и 
вршењето на внатрешната контрола за исполну-
вање на овие обврски. 

Организацијата за извршување техничко наб-
људување се воспоставува во обем и со динамика 
на временско извршување согласно со проектот за 
техничко набљудување на браната во случај кога 
состојбата на однесувањето на браната се смета за 
нормална. 

Кога настанува вонредна состојба, организаци-
јата за извршување техничко набљудување се зго-
лемува односно динамиката на временското извр-
шување се зачестува. 

Член 27 
За остварување систематски набљудувања врз 

однесувањето на браните, нивните придружни об-
јекти и акумулациите од техничко безбедносен 
аспект, Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија ќе донесе посебни 
прописи со кои ќе се регулира надлежноста на ор-
ганите за надзор над извршувањето на набљуду-
вањето и за обврските на корисниците на браните 
за меѓусебна соработка во извршувањето на наб-
људувањето. 

Член 28 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници, кои во рам-
ките на своите задачи вршат извидување на поја-
вите и причините што можат да предизвикаат еле-
ментарни непогоди, се должни, во случај на опас-
ност од елементарни непогоди, за тоа веднаш да го 
известат надлежниот орган на Републиката, од-
носно на општината, 

Член 29 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници се должни 
во одредениот рок да донесат план за заштита од 
елементарни непогоди (план за заштита), со кој се 
утврдуваат мерките, задачите и постапката за заш-
тита од елементарни непогоди. 

Плановите за заштита од организациите на 
здружениот труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници се усогласуваат со општин-
скиот план за заштита од елементарни непогоди. 

Организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници се должни 
своите работници да ги запознаат со нивните по-
единечни задачи и со постапката утврдена со пла-
новите за заштита и да обезбедат нивно учество во 
заштитата од елементарни непогоди. 

Член 30 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници се должни 
по барање од органите кои раководат со заштита-
та од елементарни непогоди да воведат дежурство 
за потребите на заштитата од елементарни непо-
годи. 

Член 31 
Инвестиционо-техничката документација покрај 

елементите за изградба предвидени со посебни про-
писи, содржи и мерки за заштита од елементарни 
непогоди за објектите, како што се: брани и други 
водостопански објекти, населби, комуникации од 
сите видови, складишта и пумпни станици за течни 
горива и гасови, објекти за преработка на нафта, 
нафтоводи, постојани складишта за експлозивни 
материјали и други објекти што можат да го заг-

розат населението и населбите, како и мерки за 
заштита од елементарни непогоди што ги пропи-
шуваат надлежните органи, утврдени со посебни 
прописи. 

Член 32 
Проектантските организации се должни при 

проектирање на градежни објекти, технолошки 
процеси, инсталации, уреди и постројки, доградба, 
надградба и реконструкција на постојните објекти 
да предвидуваат мерки за заштита од елементарни 
непогоди. 

Обврската од став 1 на овој член се однесува и 
при изработката на просторните и урбанистичките 
планови и општите акти за регулирање на режи-
мот и условите на градење во населените места, 
што ги донесува општината. 

Член 33 
Органот на управата надлежен за издавање 

одобрение за изградба, доградба, надградба и ре-
конструкција на инвестициони објекти не може да 
издаде одобрение ако не се исполнети условите од 
членовите 31 и 32 на овој закон. 

Член 34 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници кои се зани-
маваат со научно-истражувачка работа од интерес 
за заштитата од елементарни непогоди се должни 
на надлежниот орган, по негово барање, да му ги 
дадат на располагање резултатите од својата прог-
рама за научноистражувачката работа и за своите 
достигања, кои се од значење за заштитата од еле-
ментарни непогоди. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, односно на општина-
та, и штабовите на цивилната заштита можат на 
организациите на здружениот труд и на другите 
самоуправни организации и заедници кои се за-
нимаваат со научноистражувачка работа да им пос-
тават барање за изработка на документација или 
анализа кои се од интерес за заштитата од еле-
ментарни непогоди. 

Меѓусебните права и должности на организа-
циите и заедниците од став 1 и органите од став 2 
на овој член се уредуваат со договор. 

Ако странките од став 3 на овој член не можат 
да постигнат согласност, спорните прашања ги ре-
шава посебна арбитража составена од тројца чле-
нови. По еден член на арбитражата одредува се-
која странка, а третиот член го одредува собра-
нието на општината, односно на Републиката. Одлу-
ката на арбитражата е конечна. 

4. Посебни должности на месните заедници 

Член 35 
Во месната заедница работните луѓе и гра-

ѓаните непосредно се организираат за извршување 
на задачите за заштита од елементарни непогоди. 

Со статутот и другите општи акти на месната 
заедница се одредуваат задачите на работните лу-
ѓе и граѓаните и органите на месната заедница во 
заштитата од елементарни непогоди. 

Член 36 
Во месната заедница работните луѓе и граѓа-

ните, во заштитата од елементарни непогоди, осо-
бено: се организираат и се оспособуваат за извршу-
вање на задачите и мерките за заштита, планираат, 
организираат и спроведуваат мобилизација; орга-
низираат и одржуваат ред за времетраењето на еле-
ментарните непогоди, го организираат и спроведу-
ваат известувањето и тревожењето. 

Органот на месната заедница, одреден со ста-
тутот, го утврдува планот за заштита од елемен-
тарни непогоди на месната заедница во согласност 
со соодветниот план на општината. 
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Член 37 
Во организирањето, планирањето и остварува-

њето на заштитата од елементарните непогоди, 
месната заедница соработува со организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници. 

Во остварувањето на соработката од став 1 на 
овој член со самоуправна спогодба можат да се 
образуваат заеднички органи и да се здружуваат 
силите и средствата за заштита од елементарни 
непогоди. 

5. Посебни должности на општествено-политичките 
и општествените организации 

Член 38 
Општествено-политичките и општествените ор-

ганизации, согласно со карактерот на нивните за-
дачи, учествуваат во општите напори за заштита 
од елементарни непогоди. 

Општествено-политичките и општествените ор-
ганизации ја покренуваат и ја координираат ак-
тивноста и ги мобилизираат работните луѓе и гра-
ѓаните за што поуспешна заштита од елементарни 
непогоди. 

Општествените организации се должни да ги 
утврдуваат, организираат и спроведуваат задачите 
и мерките со кои се обезбедува учество на нивни-
те членови во заштитата од елементарни непогоди. 

6. Посебни должности на здруженијата на граѓа-
ните и граѓанско-правните лица 

Член 39 
Одредбите од овој закон за правата и обврски-

те на организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници во заштитата 
од елементарни непогоди сообразно се применуваат 
и на здруженијата на граѓаните и граѓанско-прав-
ните лица. 

Глава III 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТИНИТЕ И 
РЕПУБЛИКАТА 

1. Заеднички одредби 

Член 40 
Општините и Републиката, во рамките на свои-

те права и должности утврдени со Уставот и ста-
тутот, ја уредуваат и ја организираат заштитата од 
елементарни непогоди на својата територија и со 
нив раководат. За таа цел тие преземаат организа-
циски, материјални и други потребни мерки за ост-
варување на правата и должностите на работните 
луѓе и граѓаните во заштитата од елементарни не-
погоди. 

Правата и должностите на општините и Ре-
публиката во областа на заштитата од елементарни-
те непогоди ги остваруваат преку нивните органи. 

2. Права и должности на општината 

Член 41 
Општината ја организира заштитата од еле-

ментарни непогоди на своето подрачје, ги опреде-
лува непосредните задачи на организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници во спречувањето на неодложното 
отстранување на непосредните опасности, ги сле-
ди, координира, усогласува и насочува подготов-
ките и акциите за заштита од елементарни непо-
годи, наредува учество на работните луѓе и гра-
ѓаните, организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници и ра-
ководи со акциите за заштитата на животот и 
здравјето на луѓето и материјалните добра. 

Член 42 
Во заштитата од елементарни непогоди општи-

ната особено: 
1) ја уредува, организира и спроведува зашти-

тата, го обезбедува и го усогласува учеството на 
општинските органи, работните луѓе и граѓаните, 
организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници; 

2) донесува планови за заштита од елементар-
ни непогоди; 

3) организира и ја спроведува мобилизацијата 
на работните луѓе и граѓаните, организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници и на материјалните средства; 

4) обезбедува средства за организирање и спро-
ведување на мерките за заштита од елементарни 
непогоди. 

Член 43 
Во случај на појава на елементарна непогода од 

поголем обем, или опасности кои можат да предиз-
викаат таква непогода која може да го загрози на-
селението и материјалните добра на поширокото 
подрачје на општината или на подрачјето на сосед-
ните општини, извршниот совет на собранието на 
општината може да нареди мобилизација на ра-
ботните луѓе и граѓаните, единиците и штабовите 
на цивилната заштита, службата за набљудување, 
јавување, известување и тревожење и на матери-
јалните средства. 

Со актот за прогласување на мобилизација се 
одредуваат и мерките за сместување, исхрана и 
обезбедување на другите потреби на мобилизира-
ните работни луѓе и граѓани и единиците за ци-
вилна заштита од став 1 на овој член. 

3. Права и должности на Републиката 

Член 44 
Републиката непосредно ја организира заштита-

та од елементарни непогоди со кои се загрозени 
животот и здравјето на луѓето и материјалните 
добра во поголем обем, ако општините не се во 
можност организирано и успешно да преземаат 
непосредни мерки. 

Во случај од став 1 на овој член Републиката 
ги координира и насочува мерките за заштита од 
елементарни непогоди и наредува учество на ра-
ботните луѓе и граѓаните, организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации 
и заедници во заштита и спасување на животот и 
здравјето на луѓето и материјалните добра. 

Член 45 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија во заштитата од елементарните непогоди го 
обезбедува и го координира учеството на репуб-
личките органи на управата и организациите кои 
вршат работи од општ интерес за Републиката и 
Републичкиот штаб за цивилна заштита и врши 
други работи одредени со закон. 

Извршниот совет може да нареди мобилизаци-
ја на единиците, штабовите на цивилната зашти-
та, службата за набљудување, јавување, извес-
тување и тревожење, работните луѓе и граѓаните, 
материјалните средства, организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и 
заедници, ако застрашува или е настаната еле-
ментарна непогода во поголем обем која ја загро-
зува или ја загрозила територијата на повеќе 

Член 46 
Органите на управата на општините и на Ре-

публиката, во рамките на својот делокруг: 
1) го следат остварувањето и вршат надзор над 

спроведувањето на мерките и задачите во врска со 
заштитата од елементарни непогоди; 

2) преземаат организационо-плански и други 
мерки за заштита од елементарни непогоди и 
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3) учествуваат во изработката на плановите за 
заштита од елементарни непогоди. 

Републичките органи на управата, во рамките 
на својот делокруг, спрема општинските органи на 
управата имаат право и должност: 

1) да им даваат задачи за извршување на мер-
ките за заштита, ако општинските органи не пре-
земаат или не презеле навремени мерки за зашти-
тата од елементарни непогоди; 

2) да им даваат задолжителни инструкции за 
извршување на овој закон и на другите прописи од 
оваа област; 

3) да бараат извештаи, податоци и известувања 
за спроведување на овој закон и на другите про-
писи од оваа област. 

Глава IV 

ПЛАНОВИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ 
НЕПОГОДИ 

Член 47 
Со плановите за заштита од елементарни не-

погоди се обезбедува организирано преземање на 
мерки за спроведување или ублажување, односно 
отстранување на опасностите или последиците нас-
танати од елементарни непогоди. 

Член 48 
Плановите за заштита од елементарни непого-

ди особено содржат: проценка на степенот на заг-
розеноста од елементарни непогоди, материјални и 
други потреби и можности за заштита; мерки за 
спроведување на мобилизацијата на работните лу-
ѓе и граѓаните и материјалните средства; начинот, 
обемот и приоритетот на учеството на организации-
те на здружениот труд и граѓаните; задачите на 
службата за набљудување, јавување, известување и 
тревожење; начинот на употреба на единиците за 
цивилна заштита, организирањето и спроведување-
то на мерките за цивилна заштита и подготвување 
на техничките мерки за заштита, организација за 
одржување на ред и безбедност на загрозеното под-
рачје и организација на сместувањето и исхраната 
на единиците на цивилната заштита и мобилизира-
ните граѓани. 

Покрај задачите и мерките од став 1 на овој 
член, планот може да содржи задачи и мерки за 
учество во заштитата од елементарни непогоди на 
органите на управување, организациите на здруже-
ниот труд, месните заедници и другите самоуправ-
ни организации и заедници, органите на општест-
вено-политичките заедници, како и органите на оп-
штестЕепо-политичките и општествените организа-
ции. 

Член 49 
Плановите за заштита од елементарни непого-

ди на организациите на здружениот труд и други-
те самоуправни организации и заедници ги доне-
сува органот на управување на таа организација, 
односно заедница. 

Плановите за заштита од елементарни и други 
непогоди на општините ги дочесува извршниот со-
вет на општината по предлог од надлежните оп-
штински органи на управата. 

Плановите за заштита од елементарни непого-
ди на Републиката ги донесува Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија по предлог од 
надлежниот републички орган на управата. 

Глава V 

РАКОВОДЕЊЕ СО ЗАШТИТАТА ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ НЕПОГОДИ 

1. Заеднички одредби 

Член 50 
Со спроведувањето на мерките за заштита со 

кои се спречуваат, отстрануваат или ублажуваат 
непосредните последици и се обезбедува заштитата 
на луѓето и материјалните добра раководи штабот 
за цивилна заштита на месните заедници, општи-
ните и Републиката. 

Со спроведување на мерките од став 1 на овој 
член во организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници раководи 
органот што со општ акт ќе го одреди таа органи-
зација или заедница. 

Член 51 
Штабовите за цивилна заштита на организа-

циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници, месните заедници, општи-
ните и Републиката раководат со спроведувањето 
на мерките и акциите со кои се спречуваат опас-
ностите и се отстрануваат или ублажуваат непос-
редните последици и се обезбедува заштита на на-
селението и материјалните добра од елементарни 
непогоди. 

Во организациите и заедниците во кои не се 
образувани штабови за цивилна заштита спрове-
дувањето на мерките и акциите од став 1 на овој 
член го врши органот определен со нивниот општ 
акт. 

2. Штабови за цивилна заштита 

Член 52 

Штабовите за цивилна заштита во раководење-
то со заштитата од елементарни непогоди: 

1) раководат со единиците на цивилната заш-
тита, со спроведувањето на мерките за заштита и 
со акциите за заштита и спасување на население-
то и материјалните добра од елементарни непогоди; 

2) ги следат, координираатт и усогласуваат ак-
тивностите во врска со спроведувањето на мерките 
за заштита со кои се спречуваат, отстрануваат или 
ублажуваат непосредните последици од елемен-
тарните непогоди; 

3) ја насочуваат активноста на единиците на те-
риторијалната одбрана, кога учествуваат во зашти-
тата од елементарни непогоди; 

4) на организациите на здружениот труд, мес-
ните заедници и другите самоуправни организации 
и заедници им поставуваат задачи при нивното 
учество го заштитата од елементарни непогоди; 

5) организираат давање на прва медицинска по-
лош, прга ветеринарна помош, асанација, спасува-
ње, евакуација и згрижување; 

6) вршат и други работи одредени со овој за-
кон и други прописи. 

Ео вршењето на работите од став 1 на овој 
член штабовите за цивилна заштита соработуваат 
со соодветните команди и штабовите на вооруже-
ните сили и со органите што раководат со служ-
бата за набљудување, јавување, известување и тре-
вожење, како и со соодветните органи на општест-
вено-политичките и општествените организации во 
организирањето и спроведувањето во заштитата од 
елементарните непогоди. 

Во раководењето со заштитата од елементарни 
и други непогоди штабовите за цивилна заштита 
донесуваат наредби. 
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Член 53 
Во раководењето со заштитата од елементар-

ни непогоди Републичкиот штаб за цивилна заш-
тита, покрај работите од член 52 од овој закон, ги 
врши и следниве работи: 

1) ја усогласува активноста на општинските 
штабови за цивилна заштита; 

2) раководи со заштитата од елементарните не-
погоди што ги загрозуваат подрачјата на повеќе 
општини; 

3) врши и други работи определени со овој за-
кон и со други прописи. 

Глава VI 

ПРОЦЕНКА НА ШТЕТАТА, НАДОМЕСТОК И 
ПОМОШ ВО ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ПОСЛЕДИ-

ЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ НЕПОГОДИ 

1. Проценка на штетата 

Член 54 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници, општините 
и Републиката се должни еднаш годишно да ја 
разгледуваат организацијата и начинот на спрове-
дување на заштитата од елементарни непогоди и 
причинетата штета од овие непогоди. 

Проценката и утврдувањето на висината на 
штетата од елементарни непогоди ја вршат коми-
сиите што ги формираат Републиката, општините, 
организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници. 

Утврдувањето на висината на штетата од еле-
ментарните непогоди започнува да се врши веднаш 
по нејзиното настанување, а најдоцна 30 дена од 
престанокот на елементарната непогода. 

Единствената методологија за проценка на ште-
тата од елементарни непогоди ја утврдува Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Член 55 
Комисијата за проценка и утврдување на ште-

тата од елементарни непогоди, што ја формира 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, врши проценка и утвр-
дување на штетата од елементарни и други непо-
годи кога Републиката ја организира заштитата од 
елементарни непогоди. 

Член 56 
При процената и утврдувањето на штетата од 

елементарни непогоди се земаат предвид: обемот 
на стварната штета на објектите (градежни објек-
ти, машини, опрема, посеви и сл.) настаната како 
непосредна последица од елементарни непогоди, 
обемот па штетата што настанала поради прекину-
вање на производството, услугите и другите сто-
пански или нестопанска дејности и обемот на тро-
шоците за отстранување на непосредните после-
дици. 

Освен утврдувањето на штетата според кри-
териумите од став 1 на овој член, комисијата го 
утврдува и извршениот обем на осигурувањето спо-
ред општите и посебните правила на осигурување-
то. Овој обем се одбива од вкупно утврдената штета. 

Основица на процена на штетата од елементар-
ни непогоди е вредноста на објектот непосредно 
пред настапувањето на елементарната непогода и 
неговата висина се определува според пазарната 
вредност во местото каде што објектот е уништен 
или оштетен, намален за износот на амортизацијата. 

Член 57 
За ублажување на последиците од елементарни 

непогоди Собранието на СРМ може да распише заем 
за обезбедување финансиски средства за обновува-
ње на настраданото подрачје; да им одобри намен-
ски кредити на работните луѓе и граѓаните, орга-
низациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници и да пропише осло-
бодување на работните луѓе и граѓаните, организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници од одредени обврски спре-
ма општествено-политичките заедници. 

2. Надоместок 

Член 58 
На работните луѓе и граѓаните, организациите 

на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници им припаѓа надоместок за ко-
ристење на средствата и објектите земени на упот-
реба во врска со заштитата од елементарни непого-
ди, како и за штетата нанесена при употребата на 
средствата и објектите за оваа заштита. 

Надоместокот на штетата од став 1 на овој член, 
до колку штетата не настанала поради дотраеност 
на средствата или по вина на сопственикот, однос-
но корисникот, се утврдува договорно меѓу оште-
тениот и надлежниот орган кој наредил употреба 
на средствата и преземање на мерки за заштита 
од елементарни непогоди. Ако висината на штетата 
не се утврди договорно, нејзината висина ја утвр-
дува судот. 

Работните луѓе и граѓаните, организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници што учествувале во заштитата 
од елементарни непогоди, имаат право на надомес-
ток на штетата, ако барањето до надлежниот ор-
ган на општината го достават во рок од 6 месеци 
од денот на престанувањето на нивното учество во 
таа заштита. 

Член 59 
Трошоците за привремено сместување, исхра-

на и болничко лекување на работните луѓе и гра-
ѓаните, што како патници ќе ги спречи елементар-
на непогода, ќе ги поднесува општината на чие 
подрачје настанала елементарната непогода. 

Надоместокот на штетата за уништени или 
оштетени материјални средства од став 1 на овој 
член се врши според општите прописи. 

Член 60 
Надоместокот од член 57 на овој закон се испла-

тува најдоцна во рок од 6 месеци од денот на прес-
танокот на учеството во заштитата од елементарни 
непогоди. 

Член 61 
Надоместокот предвиден во член 58 на овој за-

кон се исплатува на товар на Републиката, однос-
но на општината, чиј орган ја наредил употреба-
та на средствата и преземањето на мерките за заш-
тита од елементарни непогоди. 

Републиката, односно општината, има право да 
бара од организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници да го 
плати надоместокот од став 1 на овој член, ако 
употребата на средствата е наредена во корист на 
организацијата на здружениот труд и друга орга-
низација или заедница. 

3. Помош 

Член 62 
Републиката учествува во давањето помош на 

општините за отстранување на последиците наста-
нати од елементарни непогоди што предизвикале 
штета од поголем обем. 
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Под штета од поголем обем се подразбира ште-
тата чиј износ преминува над 10 отсто од нацио-
налниот доход остварен на подрачјето на општината 
од претходната година. 

Извештајот за висината на утврдената штета 
од поголем обем собранието на општината го дос-
тавува до Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија веднаш, а на ј -
доцна во рок од 60 дена од престанокот на еле-
ментарната непогода. 

Помошта за отстранување на штетата од пого-
лем обем од елементарни непогоди може да се дава 
во вид на непосредна парична помош од средствата 
за солидарност на Републиката, или со намалува-
ње односно ослободување од даночните обврски и 
на друг начин. 

Републиката им дава помош на општините за 
отстранување на последиците од поголем обем кои 
не можеле да се осигураат и кои не настанале ка-
ко последица на пропуштање на обврските што 
произлегуваат од другите прописи на организации-
те РШ здружениот труд, месните заедници и дру-
гите самоуправни организации и заедници и ра-
ботните луѓе и граѓаните. 

Член 63 
Паричната помош што се дава за отстранување 

на штетата од поголем обем од елементарни непо-
годи од средствата на Републиката, по правило, се 
дава без обврска за враќање. 

Износот на помошта што ја даваат општестве-
но-политичките заедници за отстранување на ште-
тата од елементарни непогоди на имотот што не е 
осигурен може сразмерно да се намали за износот 
за кој овој имот можел да се осигура. 

Работните луѓе и граѓаните, организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници и здруженијата на граѓаните и 
граѓанско-правните лица, месните заедници и оп-
штините, помошта што ја добиле за отстранување 
на штетата од поголем обем од елементарни не-
погоди можат да ја користат само за намената за 
која е дадена. 

Член 64 
Барањето за давање помош според член 62 од 

овој закон, заедно со извештајот, општината го 
поднесува до републичката комисија за утврдува-
ње на штетата од елементарни непогоди. 

Член 65 
Средствата за заштита од елементарни непогоди 

ги обезбедуваат работните луѓе и граѓаните, орга-
низациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници, месните заедници 
и општествено-политичките заедници. 

Организациите на здружениот труд, месните 
заедници и другите самоуправни организации и 
заедници и општествено-политичките заедници мо-
жат да ги здружуваат средствата заради финанси-
рање на мерките и работите за заштита од еле-
ментарни непогоди. 

За заштита од елементарни непогоди од пого-
лем обем можат да се користат и средствата кои 
со посебни прописи се одредени за заштита од од-
делни видови од елементарни непогоди. 

За отстранување на штетата од поголем обем и 
за надоместокот за учество во заштитата од еле-
ментарни непогоди можат да се користат и сред-
ствата на резервните фондови и другите средства 
на организациите на здружениот труд. 

Член 65 
Средствата за исплата на надоместокот од член 

58 на овој закон ги обезбедуваат организациите па 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници, ако мерките и работите за зашти-

та од елементарни непогоди се вршени за нивни 
потреби, а во останатите случаи, општествено-по-
литичките заедници чиј орган наредил учество на 
луѓе и употреба на материјални средства во оваа 
заштита. 

Член 67 
Помош за отстранување на штетата од елемен-

тарни непогоди се дава според материјалните мож-
ности, условите и начинот на користење на сред-
ствата на солидарноста за отстранување на после-
диците од елементарните непогоди во Социјалистич-
ка Република Македонија утврдени со закон. 

Член 68 
Средствата наплатени од парични казни за 

прекршоците од одредбите на овој закон и припа-
ѓаат на општината на чија територија е извршен 
прекршокот и можат да се користат само за пот-
ребите за заштита од елементарни непогоди. 

Член 69 
Управните и стручните работи и надзорот во 

врска со спроведувањето на одредбите на овој за-
кон ги врши Републичкиот секретаријат за на-
родна одбрана. 

Надзор над спроведувањето на овој закон мо-
жат да вршат и инспекциските органи на Репуб-
ликата, односно на општината, за: градежништво, 
урбанизам, водостопанство, сообраќај и врски, внат-
решни работи, земјоделство и шумарство. 

Глава УП 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 70 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 

ќе се казни за прекршок основна организација на 
здружениот труд или друго правно лице, ако: 

1) веднаш не го извести надлежниот орган што 
раководи со заштитата од елементарни непогоди 
да преземе одредени мерки за заштита и спасува-
ње, ако престој ат или ќе настанат изненадни опас-
ности (член 10); 

2) ако по наредба од надлежниот орган не ги 
прими работните луѓе и граѓаните загрозени од еле-
ментарни непогоди на привремен престој и сместу-
вање, односно ако не ги стави на располагање ма-
теријалните средства потребни за заштита од еле-
ментарни непогоди со соодветна работна сила (член 
14 став 1); 

3) не преземе мерки за самозаштита на живо-
тот и здравјето на работните луѓе и граѓаните и 
материјалните добра и ако не ги извршува зада-
чите и не ги спроведува мерките за заштита од 
елементарни непогоди што е должна да ги врши 
и што ќе ги нареди надлежниот орган (член 24); 

4) не овозможи приоритетно користење на сред-
ствата за врски од страна на надлежните органи 
на Републиката, односно на општината, заради на-
времено извршување на задачите во врска со за-
штитата од елементарни непогоди (член 25); 

5) не го извести веднаш надлежниот орган за 
опасностите од елементарни непогоди (член 28); 

6) по барање од органот кој раководи со за-
штитата од елементарни непогоди не воведе дежур-
ство за потребите на заштитата од елементарни не-
погоди (член 30); 

7) не примени мерки за заштита од елементарни 
непогоди што се пропишани со законот или пропи-
сите на надлежните органи при проектирањето на 
градежни објекти, технолошки процеси, инстала-
ции, уреди и постројки, доградба, надградба и ре-
конструкција, како и при изработката на простор-
ните и урбанист гг::тте п чанови и општите акти на 
општините за рс1улирањс на режимот и условите 
за градење во населените места (член 32); 
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8) не постапи по наредбата на извршниот совет 
на собранието на општината за мобилизација (член 
43 став 1). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна до 5.000 динари и одговорното 
лице во организацијата на здружениот труд или 
друго правно лице. 

Член 71 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здруже-
ниот труд или друго правно лице, ако: 

1) не ги евакуира своите работници и матери-
јалните добра од загрозените подрачја од елемен-
тарни непогоди по наредба на органот кој раково-
ди со заштитата од елементарни непогоди и не 
обезбеди згрижување на населението и сместување 
на материјалните добра (член 16 ставовите 1 и 2); 

2) на надлежниот орган, по негово барање, не 
му ги даде на располагање резултатите од своите 
програми за научноистражувачка работа и за сво-
ите достигнувања или одбие барање на овој орган 
за изработка на документација или анализа кои се 
од интерес за заштитата од елементарни непогоди 
(член 34 ставовите 1 и 2); 

3) во одредениот рок не го донесе планот за за-
штита од елементарни непогоди или не го усогласи 
со соодветниот план за заштита на општината 
(член 29 и член 74); 

4) ненаменски ја користи помошта што ја до-
била за отстранување на штетата од поголем обем 
од елементарни непогоди (член 63 став 3). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 2.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице. 

Член 72 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин, ако: 
1) по барање од органот кој раководи со зашти-

тата од елементарни непогоди не ги даде на распо-
лагање материјалните средства, или не ги при-
фати на привремен престој и сместување еваку-
ираното население и материјалните добра (член 
14 и 15); 

2) со своите средства за врски и со сообраќајни 
средства не го извести надлежниот орган за опас-
ност од елементарни непогоди која претстои или 
која настанала, или не овозможи користење на 
овие средства поради пренесување на известува-
њето (член 19). 

Член 73 
Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе се 

казни за прекршок граѓанин, ако: 
1) не учествува во заштитата од елементарни 

непогоди, не дава материјални средства, не се от-
повикува на поканата, не постапува по наредбите и 
упатствата на надлежните органи и не ги извести 
надлежните органи за опасностите од елементарни 
непогоди или за настанатите елементарни непогоди 
(член 17); у 

2) не го извести надлежниот орган за непо-
средна опасност од елементарни непогоди која се 
заканува или за опасност која настанала, или не 
овозможи користење на своите средства за врски и 
превозните средства заради пренесување на изве-
стувањето (член 19); 

3) не ги чува или не ги одржува во исправна 
состојба средствата што му се доверени заради из-
вршување на задачите за заштита од елементарни 
непогоди, или овие средства не ги врати по ба-
рање од надлежниот орган (член 20). 

Глава VIII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 74 
Организациите на здружениот труд, другите 

самоуправни организации и заедници и месните 
заедница, општините и Републиката плановите за 
заштита од елементарни непогоди се должни да 
ги донесат, односно меѓусебно да ги усогласат во 
рок од 1 година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Поблиски прописи предвидени со овој закон ќе 
се донесат во рок од една година од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на поблиските прописи пред-
видени со овој закон ќе се применуваат постојните 
прописи, доколку не се во спротивност со овој 
закон. 

Член 75 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за заштита од еле-
ментарни непогоди и други општи опасности 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/72). 

Член 76 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

524. 
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 ЗАШТИ-

ТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И 
ШТЕТНИЦИ 

Се прогласува Законот за заштита на растени-
јата од болести и штетници, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 октомври 1977 го-
дина. 

Бр. 06-2674 
28 октомври 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 ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ 

И ШТЕТНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заштита на растенијата од болести и штетници 

се врши според Законот за заштита на растенијата 
од болести и штетници што ја загрозуваат целата 
земја (сојузен закон), според овој закон, како и спо-
ред прописите донесени врз основа на нив. 

Под заштита на растенијата, во смисла на овој 
закон се подразбираат мерките за спречување, 
откривање, следење и сузбивање на болестите и 
штетниците на растенијата одредени со закон како 
карантински и економски штетни растителни бо-
лести и штетници. 
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Член 2 
Заштитата на растенијата од болести и штетни-

ци е дејност од општ интерес на Републиката. 

Член 3 
Растителните болести и штетници што се еко-

номски штетни, а чие спречување, откривање, сле-
дење и сузбивање е од интерес за Републиката ги 
одредува Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Собранието на општината може да одреди и 
други растителни болести и штетници што се еко-
номски штетни, а чие спречување, откривање, сле-
дење и сузбивање е од интерес за општината. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд и земјо-

делските задруги кои се занимаваат со земјоделско 
и шумско производство, со промет и преработка на 
растенија и со промет на средства за заштита на 
растенијата, другите самоуправни организации и 
заедници, граѓанско-правните лица и граѓани (во 
натамошниот текст: држатели на растенија), се 
должни да преземаат мерки за спречување на по-
јава, откривање, следење и сузбивање на расти-
телните болести и штетници. 

Трошоците за извршување на мерките за заш-
тита на растенијата од став 1 на овој член ги под-
несуваат држателите на растенијата. 

Член 5 
Општината се грижи за спроведување на мер-

ките за заштита на растенијата на своето подрачје 
и преку организирање извештај но-прогнозна служ-
ба за заштита на растенијата презема мерки за 
спречување и сузбивање на растителните болести 
и штетници и учествува со средства за тие цели. 

Во организирањето на извештај но-прогнозната 
служба и во извршувањето на мерките за заштита 
на растенијата кога болестите или штетниците ќе 
се појават за првпат, или во пренамножена форма 
учествува со свои средства, делумно или во целост, 
и Републиката. 

II. СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА РАСТИ-
ТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Член 6 
Заради спречување на појавата и ширењето или 

заради утврдување присуство на растителни бо-
лести и штетници може да се наредат следниве 
мерки: 

1) следење на појавата и распространетоста на 
одредени растителни болести и штетници; 

2) преглед на растенијата и земјиштето заради 
утврдување присуството на карантински и економ-
ски штетни болести и штетници; 

3) забрана на одгледување за определено вре-
ме и на определено подрачје на одделни видови, 
сорти или клонови на земјоделски и шумски рас-
тенија; 

4) задолжителен здравствен преглед на расте-
нијата пред ставање во внатрешен промет; 

5) забрана на испраќање на растенија од за-
разено подрачје. 

Во случај на потреба можат да се наредат и 
други мерки. 

Мерките од став 1 точка 3 на овој член ги 
наредува републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство, а мерките од став 1 точките 1, 2, 4 и 5 
на овој член општинскиот орган на управата над-
лежен за работите во областа на земјоделството и 
шумарството. 

Член 7 
Заради сузбивање на растителните болести и 

штетници можат да се наредат следниве мерки: 
1) задолжително учество на работниците од ор-

ганизациите на здружениот труд од областа на зем-
јоделството и шумарството и од другите организа-
ции и на граѓаните во сузбивањето на растител-
ните болести и штетници и користење на нивната 
опрема за таа цел; 

2) уништување на растенијата и амбалажата; 
3) дезинфекција, дезинсекција и дератизација. 
Во случај на потреба можат да се наредат и 

други мерки. 
Мерките од став 1 точка 1 на овој член ги на-

редува собранието на општината, а мерките од став 
1 точките 2 и 3 на овој член општинскиот орган 
на управата надлежен за работите во областа на 
земјоделството и шумарството. 

За учество во извршувањето на мерките од 
став 1 точка 1 на овој член, на учесниците им сле-
дува надоместок во висина што ќе ја одреди соб-
ранието на општината. 

Член 8 
Во вршење на работите на извештај но-прог-

нозната служба за заштита на растенијата од став 
1 на член 5 на овој закон општините се должни 
на своето подрачје да организираат: 

1) преглед на земјиште и растенија заради утвр-
дување присуството на одредени растителни болес-
ти и штетници; 

2) следење на појавата, движењето и распрос-
транетоста на одредени растителни болести и штет-
ници; 

3) следење и евидентирање на метеоролошките 
податоци важни за појавата на растителните болес-
ти и штетници; 

4) предвидување на позначајни појави на одре-
дени растителни болести и штетници, известување 
на држателите на растенија за краткорочна и дол-
горочна прогноза на тие појави и препорачување 
на мерки и рокови за спречување и сузбивање на 
тие болести и штетници; 

5) водење евиденција за растителните болести 
и штетници кои причинуваат позначајни економ-
ски штети, за преземените мерки за нивното суз-
бивање и за обемот на причинетите штети од тие 
болести и штетници; 

6) стручно издигнување на држателите на рас-
тенијата заради стручна и рационална примена на 
средствата за заштита на растенијата и спроведу-
вање на мерки за спречување на појавата и суз-
бивањето на растителните болести и штетници. 

Вршењето на работите од став 1 на овој член 
општината може да и го довери на организација 
на здружениот труд која ги исполнува условите 
пропишани со овој закон. 

Органот, односно организацијата која ги врши 
работите од став 1 на овој член е должна подато-
ците за појавата и прогнозата на одредените рас-
тителни болести и штетници и за преземените мер-
ки за спречување и сузбивање на тие болести и 
штетници да ги доставува до републичкиот орган 
на управата надлежен за работите во областа на 
земјоделството и шумарството, односно до органи-
зацијата на здружениот труд која се занимава со 
каучно-испитувачка работа од областа на заштита-
та на растенијата, а која ја определува републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство. 

Член 9 
Држателите на растенијата се должни да вршат 

преглед на земјиштето, растенијата, просториите 
во кои се сместени растенијата и растителните пре-
работки, уредите за преработка на растенија и 
средствата за превоз на растенија, а за појавата 
на растителна болест или штетник се должни вед-
наш да го известат општинскиот орган на управата 
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надлежен за работите во областа на земјоделството 
и шумарството, односно најблиската организација 
на здружениот труд што има служба за заштита на 
растенијата. 

Организацијата на здружениот труд од став 1 
на овој член е должна да го известува општинскиот 
орган на управата надлежен за работите во облас-
та на земјоделството и шумарството за појавата, 
ширењето или за опасноста од натамошно ширење 
на растителните болести или штетници, за кои во 
својата работа ќе дознае и да даде стручна помош 
за сузбивање на тие болести и штетници. 

Член 10 
Стручни прегледи на земјиште и растенија за-

ради откривање и сузбивање на растителните бо-
лести или штетници може да организира и оп-
штинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите во областа на земјоделството и шумарството. 

Член 11 
Ако се открие појава на нова растителна болест, 

односно штетник, или постои сомнение за појава 
на растителна болест, односно штетник во пренам-
ножена форма, општинскиот орган на управата 
надлежен за работите во областа на земјоделство-
то и шумарството, е должен, веднаш по откривање-
то, да го извести републичкиот орган на управата 
надлежен за работите во областа на земјоделството 
и шумарството. 

Член 12 
Ако држателот на растенијата не ги преземе 

пропишаните, односно наредените мерки за спречу-
вање и сузбивање на растителните болести или 
штетници, општинскиот орган на управата надле-
жен за работите во областа на земјоделството и шу-
марството може да го довери спроведувањето на 
тие мерки на организација на здружениот труд ко-
ја има служба за заштита на растенијата, а за смет-
ка на држателот на растенијата. 

Член 13 
Земјоделските посеви за производство на се-

ме, објектите за производство на шумско семе и 
објектите за производство на саден материјал на 
повеќегодишни земјоделски и шумски растенија, 
во текот на вегетацијата подлежат на задолжителен 
здравствен преглед. 

Производителите на семе и саден материјал се 
должни пред почетокот на производството тоа да 
го пријават до општинскиот орган на управата над-
лежен за работите во областа на земјоделството и 
шумарството. 

Во пријавата од став 2 на овој член треба да се 
наведе и називот на организацијата на здружениот 
труд која ќе го врши задолжителниот здравствен 
преглед. 

Прегледот од став 1 на овој член го вршат 
организации на здружениот труд за заштита на 
растенијата што ќе ги определи републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство. 

Списокот на организациите на здружениот труд 
од став 4 на овој член се објавува во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Организациите на здружениот труд од став 4 
на овој член, по извршениот преглед, се должни 
за најдената состојба да го известат општинскиот 
орган на управата надлежен за работите во облас-
та на земјоделството и шумарството на чие подрач-
је се врши прегледот, како и републичкиот орган 
на управата надлежен за работите во областа на 
земјоделството и шумарството. 

Производителите на семе и саден материјал 
плаќаат надоместок за извршените задолжителни 
здравствени прегледи на посевите и објектите од 

став 1 на овој член. На организацијата на здруже-
ниот труд за извршените прегледи од став 1 на овој 
член и припаѓа надоместок, според ценовникот на 
организацијата на здружениот труд, на кој дава 
согласност општината. 

Член 14 
Организацијата на здружениот труд од став 4 

на член 13 на овој закон е должна: 
1) да издаде уверение за здравствената состојба 

на објектот за производство на саден материјал во 
однос на заразеноста на садниот материјал со ка-
рантински или одредена економска штетна болест 
или штетник; 

2) утврдената здравствена состојба на земјо-
делскиот, односно шумскиот посев за производство 
на семе да ја внесе во уверението за признавање 
(апробација) на семенскиот посев на пропишан об-
разец. 

Член 15 
По барање од извршниот совет на собранието на 

општината, помош во спречувањето на ширењето и 
р;о сузбивањето на растителните болести и штет-
ници кога ќе се појават во поголем обем, се должни 
да дадат и единиците на цивилната заштита и те-
риторијалната одбрана од подрачјето на општината. 

Во случај на голема опасност од ширење на 
особено опасна растителна болест или штетник, по 
барање од Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, помош можат 
да дадат и единиците на Југословенската народна 
армија. 

Член 16 
Складиштата, силосите и другите простории и 

објекти за сместување на растенијата со капаци-
тет над 500 тони мораат да имаат уреди и опрема 
за дезинсекција, дезинфекција и дератизација и да 
бидат опремени со опрема за спречување на појава 
и за сузбивање на растителни болести и штетници 
(гас-маски, опрема за испитување на гасови и нив-
ната отровност, апарати за расфрлување на гас и 
други средства за заштита на растенијата и друго). 

Член 17 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 

земјоделските и шумските објекти можат да вршат 
специјализирани организации на здружениот труд 
кои се регистрирани за тие работи и кои имаат 
вработено најмалку едно лице со завршен земјодел-
ски, односно шумарски факултет и потребен број 
работници оспособени за работа со уредите и опре-
мата за примена на средствата за заштита на рас-
тенијата. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство, во согласност со републичкиот 
секретар за здравство и социјална политика, да ги 
пропише условите за техничката опременост на 
организациите од став 1 на овој член. 

Член 18 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите во областа на земјоделството и шумарст-
вото е должен: 

1) да ги следи појавата и ширењето на рас-
тителните болести и штетници во Републиката и 
за тоа да ги известува општинските органи на упра-
вата надлежни за работите во областа на земјодел-
ството и шумарството; 

2) да им дава задолжителни инструкции на- оп-
штинските органи на управата надлежни за рабо-
тите во областа на земјоделството и шумарството за 
спроведување на соодветни мерки за заштита на 
растенијата, да дава стручни упатства заради обез-
бедување единство во спроведувањето на тие мер-
ки и да дава стручна помош при нивното спрове-
дуваше; 
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3) да се грижи за стручното усовршување на 
кадрите кои работат за заштита на растенијата во 
организациите на здружениот труд; 

4) по потреба да образува стручни комисии за -
вршење здравствени прегледи на растенијата, зем-
јиштето и друго и за решавање на прашања свр-
зани со заштитата на растенијата од болести и 
штетници и 

5) да врши размена на информации за појава-
та, распространетоста и прогнозата за појавите на 
одредени растителни болести и штетници со орга-
ните на управата надлежни за работите во областа 
на земјоделството и шумарството од другите ре-
публики и покраини. 

Член 19 
Трошоците за вршење прегледи од член 10 и 

член 18 точка 4 на овој закон ги поднесува оп-
штествено-политичката заедница чиј орган ги орга-
низирал прегледите. 

III. ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

Член 20 
Работите на извештај но-прогнозната служба и 

преземањето мерки за спречување и сузбивање на 
растителните болести и штетници од став 1 на член 
5 од овој закон можат да ги вршат: организации на 
здружениот труд од областа на земјоделството и 
шумарството, ако имаат организирано служба за 
заштита на растенијата, станиците за заштита на 
растенијата, како и стручните служби за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство (во ната-
мошниот текст: стручна служба за заштита на рас-
тенијата). 

Две или повеќе општини можат да организи-
раат заедничка стручна служба за заштита на рас-
тенијата од став 1 на овој член. 

Член 21 
Работите на стручната служба за заштита на 

растенијата може да ги врши организација на здру-
жениот труд која ги исполнува следниве посебни 
услови: 

1) да има најмалку еден дипломиран инженер 
по земјоделство или шумарство со специјализација 
по заштита на растенијата, или со работно искуство 
на работа по заштита на растенијата од најмалку 
две години; 

2) да располага со лабораториска и друга опре-
ма за детерминирање на причинителите на расти-
телните болести и штетници, за прогнозирање на 
нивната појава и други работи за заштита на расте-
нијата и соодветни простории. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите во областа на земјоделството и шумарст-
вото утврдува дали стручната служба ги исполнува 
условите од став 1 на овој член. 

Специјализацијата за заштита на растенијата 
во смисла на став 1 точка 1 од овој член трае на ј -
малку една година и се врши во организација на 
здружениот труд која врши научна работа од об-
ласта на заштитата на растенијата. 

Член 22 
Организација на здружениот труд може да 

спроведува мерки за заштита на растенијата во 
својата организација и во кооперација со индиви-
дуални производители, како и давање услуги на 
други, ако има: 

1) вработено најмалку еден дипломиран инже-
нер по земјоделство или шумарство со специјали-
зација за заштита на растенијата или со работно 
искуство на работа по заштита на растенијата од 
најмалку две години; 

2) уреди и опрема за примена на средства за 
заштита на растенијата и контрола на тие средства 
на третираните површини, простории и превозни 
средства и 

3) потребен број работници оспособени за ра-
бота со уредите и опремата за примена на средст-
вата за заштита на растенијата. 

IV. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈА-
ТА ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ 

Член 23 
Растенијата од подрачјето заразено со каран-

тинска растителна болест или штетник (заразено 
подрачје), со кои може да се пренесе карантинска 
болест или штетник и поради која тоа подрачје е 
прогласено за заразено, подлежат на задолжителен 
здравствен преглед во местото на натоварот пред 
испраќањето во подрачје што не е заразено со ка-
рантинска растителна болест или штетник или во 
друго заразено подрачје, ако превозот се врши 
преку незаразено подрачје. 

Садниот материјал, пред испраќањето од објек-
тот на кој е произведен, подлежи на задолжителен 
здравствен преглед. 

Задолжителниот здравствен преглед од ставо-
вите 1 и 2 на овој член го врши општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работите во областа 
на земјоделството и шумарството. 

Работите од ставовите 1 и 2 на овој член оп-
штината може да им ги довери на стручна служба 
за заштита на растенијата од своето подрачје. 

Ако растенијата од ставовите 1 и 2 на овој 
член не се заразени со карантински болести и штет-
ници, а семето и садниот материјал со карантински 
и економски штетни растителни болести и штетни-
ци, на испраќачот му се издава уверение за здрав-
ствената состојба на растенијата во внатрешниот 
промет. 

Уверението од став 5 на овој член важи 15 
дена од денот на издавањето. 

АКО при прегледот на растенијата се утврди 
зараза, ќе се донесе решение за забрана на нивното 
испраќање. 

Организацијата на здружениот труд која врши 
услуги во железничкиот, воздушниот, патниот и 
поштенскиот сообраќај, друга организација на здру-
жениот труд или поединец не смеат да превезуваат 
растенија од заразено подрачје без уверение за 
здравствената состојба на растенијата. 

Член 24 
Испраќачите на растенијата во внатрешниот 

промет плаќаат надоместок за задолжителниот 
здравствен преглед на растенијата и ги поднесу-
ваат трошоците што настанале при применување 
на мерките за заштита на растенијата во врска со 
прометот на растенијата. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој 
член ја одредува општината на чие подрачје се 
врши задолжителниот здравствен преглед. 

V. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА 
ПРИ ИЗВОЗОТ 

Член 25 
Пратките на растенијата што се извозуваат од 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, а се товарат на територијата на Социјалистич-
ка Република Македонија, подлежат на задолжи-
телна здравствена контрола на местото на натова-
рот и мораат да бидат снабдени со уверение за 
здравствената состојба. 

Задолжителната здравствена контрола од став 
1 на овој член се врши по барање од земјата увоз-
ничка или земјата низ која се превезува пратката. 
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Задолжителната здравствена контрола на рас-
тенијата при извозот, во местата на натовар каде 
што не постои гранична станица за заштита на рас-
тенијата, ја организира и со неа раководи репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
во областа на земјоделството и шумарството. 

Член 26 
Испраќачите на пратките на растенијата што се 

извезуваат плаќаат надоместок за задолжителна 
здравствена контрола и ги поднесуваат трошоците 
настанати при применување на мерките за заштита 
на растенијата во врска со прометот на растенијата. 

Надоместок за задолжителната контрола на 
растенијата при извозот се уплатува на посебна 
сметка при Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство и служи за намирување на 
трошоците на таа контрола и спроведувањето на 
мерките за заштита при извозот, а според програ-
мата што ја донесува републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој 
член ја утврдува Извршниот совет на Собранието 
па Социјалистичка Република Македонија. 

VI. НАДОМЕСТОК ЗА УНИШТЕНИ 
РАСТЕНИЈА 

Член 27 
На држателите на растенија им следува надо-

месток за уништени растенија при извршувањето 
на наредените мерки од ставовите 1 до 3 на член 
12 од сојузниот закон, и тоа: 

1) ако растенијата се уништени по наредба од 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите во областа на земјоделството и шумарството; 

2) ако уништувањето на растенијата настанало 
како последица на спроведувањето на мерки на-
редени од страна на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите во областа на земјодел-
ството и шумарството; 

3) ако амбалажата и другиот материјал за па-
кување на растенијата се уништени или оштетени 
заради извршување на мерките наредени од оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите во областа на земјоделството и шумарството. 

Член 28 
На држателот на растенијата не му припаѓа 

надоместок според одредбите на член 27 од овој за-
кон, ако: 

1) за појавата на карантинска растителна бо-
лест или штетник не го известил надлежниот орган; 

2) не ги извршил мерките наредени од страна 
на надлежниот орган; 

3) не постапувал според одредбите на сојузниот 
закон и на овој закон и 

4) надоместокот за уништените растенија, амба-
лажата и материјалот за пакување го остварил по 
основ на осигурување на посевите и готовите про-
изводи ка ј осигурителните заводи. 

Надоместокот за уништени растенија не сле-
дува доколку мерките од точките 1 до 4 на овој 
член не се извршени во рок од еден месец од денот 
на откривањето на карантинската растителна бо-
лест или штетник. 

Член 29 
Висината па надоместокот од член 27 на овој 

закон се утврдува според прописите за експро-
пријација. 

VII. СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

Член 30 
Средствата за заштита на растенијата во про-

метот и ка ј држателите на растенијата подлежат на 
контрола од страна на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите во областа на земјодел-
ството и шумарството. 

Надлежниот орган од став 1 на овој член може 
да земе мостри и да ги достави на научна органи-
зација на здружениот труд од областа на заштитата 
на растенијата заради проверување на особините 
на средствата за заштита на растенијата утврдени 
со дозволата за пуштање на тие средства во про-
мет. 

Член 31 
Научната организација од став 2 на член 30 на 

овој закон е должна во рок од 30 дена од денот на 
приемот на мострата да му достави на испраќачот 
извештај за резултатот од анализата. 

Доколку држателот на средствата за заштита на 
растенијата не е задоволен од резултатите од ана-
лизата, може во рок од 15 дена од денот на сооп-
штувањето на резултатот да бара од општинскиот 
орган на управата надлежен за работите во областа 
на земјоделството и шумарството другиот примерок 
од мострата на средствата за заштита на растени-
јата да го упати на супер-анализа на научна орга-
низација на здружениот труд од областа на заш-
титата на растенијата. 

Супер-анализата на средствата за заштита на 
растенијата може да се врши и по барање од оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работи-
те во областа на земјоделството и шумарството. 

Доколку резултатите од супер-анализата и 
анализата се различни, се зема резултатот од су-
пер-анализата. 

Научните организации на здружениот труд од 
областа на заштитата на растенијата од став 2 на 
член 30 и став 2 на член 31 на овој закон ги одре-
дува републичкиот секретар за земјоделство и шу-
марство. 

Член 32 
Трошоците за испитување на средствата за 

заштита на растенијата од членовите 30 и 31 на 
овој закон ги поднесува држателот на средствата, 
ако при испитувањето се утврди дека средството не 
одговара на условите предвидени во дозволата за 
пуштање во промет. 

Доколку средствата за заштита на растенијата 
одговараат на условите предвидени во дозволата, 
трошоците за испитување на тие средства ги под-
несува општината чиј орган поднел барање за испи-
тување на средствата. 

Член 33 
Организацијата на здружениот труд што се за-

нимава со промет на средства за заштита на рас-
тенијата на големо е должна да има вработено на ј -
малку едно лице со завршен земјоделски или шу-
марски факултет со специјализација по заштита 
на растенијата или со работно искуство на работи 
по заштита на растенијата најмалку од 2 години, 
кој ќе раководи и ќе се грижи за обезбедувањето, 
сместувањето, стручното чување и издавањето на 
средствата за заштита на растенијата. 

Член 34 
Организацијата на здружениот труд што се 

занимава со промет на средства за заштита на рас-
тенијата на мало е должна во секоја продавница 
да има по еден вработен работник со завршен зем-
јоделски, односно шумарски факултет или виша 
школа-насока растително производство кој ќе ра-
ководи и ќе се грижи за обезбедувањето, сместува" 
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њето, стручното чување и издавањето на средствата 
за заштита на растенијата и кој на потрошувачите 
ќе им дава стручни упатства за начинот на упот-
ребата на тие средства. 

По исклучок од став 1 на овој член, продав-
ниците за семе, саден материјал, вештачки ѓубри-
ња и средства за заштита на растенијата во сел-
ските населби се должни да имаат по еден врабо-
тен работник со средно земјоделско, односно шу-
марско училиште. 

Член 35 
Организациите од член 33 и член 34 на овој 

закон треба да имаат посебни простории погодни 
за сместување, чување и издавање на средства за 
заштита на растенијата и да ги исполнуваат тех-
ничките и санитарно-хигиенските услови пропиша-
ни со посебни прописи. 

УШ. НАДЗОР 

Член 36 
Надзор над спроведувањето на одредбите на 

сојузниот закон и овој закон, како и на прописите 
донесени врз основа на тие закони, вршат општин-
ските, односно републичкиот орган надлежен за 
земјоделската, односно шумарската инспекција. 

Член 37 
Во вршењето на работите на инспекцијата, оп-

штинскиот инспектор е овластен: 
1) да врши преглед на земјиштето и на расте-

нијата на него, растенијата во прометот, просто-
риите за сместување на растенијата и растителните 
преработки и средствата со кои се пренесуваат рас-
тенијата, да зема мостри од растенија и од сред-
ствата за заштита на растенијата и да констатира 
дали држателите на растенијата ги применуваат 
пропишаните мерки; 

2) да забрани пристап на местото каде што се 
појавила карантинската растителна болест или 
штетник и изнесување на растенија од тоа место, 
ако постои опасност од ширење на карантинската 
растителна болест или штетник; 

3) да го контролира спроведувањето на дезин-
фекцијата, дезинсекцијата и дератизацијата на рас-
тенијата, уредите за преработка на растенијата, 
средствата за превоз на растенијата и просториите 
за сместување на растенијата и растителните пре-
работки; 

4) да врши контрола на средствата за заштита 
на растенијата во прометот и ка ј држателите на 
растенијата и да нареди да се повлечат од прометот 
оние количества на средства за заштита на расте-
нијата за кои ќе утврди дека не ги исполнуваат 
условите за пуштање во промет; 

5) да нареди уништување на заразените расте-
нија и да ја контролира постапката за уништување 
на тие растенија; 

6) да ја контролира примената на пропишаните 
мерки за спречување и сузбивање на растителните 
болести и штетници од страна на држателите на 
растенијата; 

7) да нареди уништување на растенијата чие 
одгледување е забрането; 

8) да забрани промет и примена на средства за 
заштита на растенијата кои не одговараат на усло-
вите од /дозволата за пуштање во промет или на 
кои им е поминат декларираниот рок до кој можат 
со успех да се применуваат, како и да ја контро-
лираат употребата на овие средства во однос на 
крајните рокови на примената и намената за ко-
ристење; 

9) да забрани пуштање во промет растенија за-
разени со карантинска, а семе и саден материјал 
и со одредена економски штетна и друга расти-
телна болест и штетник; 

10) привремено, до одлука на надлежниот ор-
ган, да одземе од организација на здружениот труд, 

друга организација, граѓанско правно лице или гра-
ѓанин, растенија и други предмети употребени за 
извршување на кривично дело, стопански престап 
или прекршок и 

11) да врши преглед на деловните книги и дру-
ги документи што се однесуваат на спроведува-
њето на прописите за заштита на растенијата. 

Член 38 
Републичката инспекција за земјоделство, од-

носно Републичката инспекција за шумарство, вр-
ши надзор и контрола над: 

1) работата на стручната служба за заштита 
на растенијата; 

2) работата на стручната служба која врши 
здравствена контрола на растенијата во внатреш-
ниот промет и извозот надвор од нашата земја на 
пратките на растенија, снабденоста со уверенија за 
здравствената состојба на растенијата. 

Републичката инспекција за земјоделство, од-
носно Републичката инспекција за шумарство, вр-
ши и други работи што и се ставени во надлеж-
ност со сојузниот и со овој закон. 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

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

1) на земјоделските посеви за производство на 
семе, објектите за производство на шумско семе и 
објектите за производство на саден материјал на 
повеќегодишни земјоделски и шумски растенија, во 
текот на вегетацијата не изврши задолжителен 
здравствен преглед (член 13 став 1); 

2) пред почетокот на производството тоа не го 
пријават до општинскиот орган на управата над-
лежен за работите во областа на земјоделството и 
шумарството (член 13 став 2); 

3) складиштата, силосите и другите простории 
и објекти за сместување на растенија со капаци-
тет над 500 тони немаат уреди и опрема за дезин-
секција, дезинфекција и дератизација и не бидат 
опремени со опрема за спречување на појавата и 
за сузбивање на растителни болести и штетници 
(член 16); 

4) испрати растенија од подрачје заразено со 
карантинска растителна болест или штетник без 
извршен задолжителен здравствен преглед (член 
23 став 1); 

5) испрати саден материјал без извршен задол-
жителен здравствен преглед (член 23 став 2) и 

6) превезе растенија од заразено подрачје без 
уверение за здравствената состојба на растенијата 
(член 23 став 8). 

За престап од став 1 на овој член ќе се казни со 
парична казна од 500 до 6.000 динари и одговорно-
то лице во организацијата на здружениот труд или 
во друго правно лице. 

Член 40 
Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе 

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

1) не презема мерки за спречување на појава, 
откривање, следење и сузбивање на растителни 
болести и штетници (член 4 став 1); 

2) не врши преглед на земјиште, растенија, 
просториите во кои се сместени растенијата и рас-
тителните преработки, уредите за преработка на 
растенијата и средствата за превоз на растенијата 
и не го извести за појавата на растителна болест 
или штетник општинскиот орган на управата над-
лежен за работите во областа на земјоделството и 
шумарството, односно најблиската организација на 
здружениот труд што има стручна служба за за-
штита на растенијата (член 9 став 1); 
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3) не го известува општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите во областа на земјо-
делството и шумарството за појавата, ширењето 
или за опасноста од натамошното ширење на рас-
тителни болести или штетници, за кои во својата 
работа ќе дознае и не даде стручна помош за суз-
бивање на тие болести и штетници (член 9 став 2); 

4) определените организации на здружениот 
труд за заштита на растенијата, по извршениот 
преглед, не го известат за најдената положба оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите во областа на земјоделството и шумарството 
на чие подрачје се врши прегледот, како и репуб-
личкиот орган на управата надлежен во областа на 
земјоделството и шумарството (член 13 став 6). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 500 до 6.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице. 

Член 41 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

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

1) врши дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација во земјоделски и шумски објекти без да 
се регистрира за тие работи и без да има врабо-
тено најмалку едно лице со завршен земјоделски, 
односно шумарски факултет и потребен број ра-
ботници оспособени за работа со уредите и опре-
мата за примена на средства за заштита на расте-
нијата (член 17 став 1); 

2) врши спроведување на мерки за заштита на 
растенијата без да ги исполни пропишаните усло-
ви (член 22); 

3) организација на здружениот труд што се за-
нимава со промет на средства за заштита на расте-
нијата на големо нема вработено најмалку едно 
лице со завршен земјоделски или шумарски ф а -
култет со специјализација по заштита на растени-
јата, или со работно искуство на работи по зашти-
та на растенијата најмалку од 2 години, кој ќе 
раководи и ќе се грижи за обезбедувањето, сместу-
вањето, стручното чување и издавањето на сред-
ства за заштита на растенијата (член 33); 

4) организација на здружениот труд што се за-
нимава со промет на средства за заштита на рас-
тенијата на мало нема во секоја продавница по 
еден вработен работник со завршен земјоделски или 
шумарски факултет или виша школа — насока рас-
тително производство, кој ќе раководи и ќе се гри-
жи за обезбедувањето, сместувањето, стручното 
чување и издавањето средства за заштита на рас-
тенијата и на потрошувачите не им дава стручни 
упатства за начинот на употребата на тие сред-
ства (член 34 став 1); 

5) продавниците на семе, саден материјал, веш-
тачки ѓубриња и средства за заштита на растени-
јата во селските населби немаат вработено работ-
ник со средно земјоделско, односно шумарско учи-
лиште (член 34 став 2) и 

6) организациите на здружениот труд што се за-
нимаваат со промет на средства за заштита на 
растенијата на големо и мало и продавниците во 
селските населби немаат посебни простории погод-
ни за сместување, чување и издавање на средства 
за заштита на растенијата и не ги исполнуваат 
техничките и санптарно-хпгиенските услови пропи-
шани со посебни прописи (член 35). 

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

Член 42 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец што ќе изврши некое 
од дејствијата од членовите 39 до 41 на овој закон. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
Стручната служба од член 20 на овој закон и 

организациите на здружениот труд од членовите 
22, 33 и 34 на овој закон се должни во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон да го усогласат начинот на работењето 
со одредбите на овој закон. 

Организациите на здружениот труд што распо-
лагаат со складишта, силоси и други простории и 
објекти за сместување на растенија со капацитет 
над 500 тони мораат да се обезбедат со уредна опре-
ма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
во рок од две години од денот на донесувањето на 
овој закон. 

Член 44 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

525. 
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 
МИРОВНИТЕ СОВЕТИ 

Се прогласува Законот за мировните совети, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 28 октомври 1977 година. 

Број 06-2701 
28 октомври 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 МИРОВНИТЕ СОВЕТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Мировните совети се самоуправни судови на 

кои граѓаните во месните заедници и работните 
луѓе во организациите на здружениот труд, самоу-
правните интересни заедници и во другите самоу-
правни организации и заедници можат, заради раз-
вивање на добри односи меѓу нив, да им доверат 
посредување за помирување и спогодбено решава-
ње на споровите за правата со кои слободно рас-
полагаат. 

Член 2 
Начинот на основањето, начелата за организа-

цијата и составот, надлежноста, како и основите за 
постапувањето пред кировиите совети се утврду-
ваат со овој закон. 

Член 3 
Спогодбите склучени пред мировните совети 

имаат правна важност како и спогодбите склучени 
пред редовните судови. 

Член 4 
Постапката пред мировните совети е непосред-

на и јавна. 
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Мировните совети можат да ја исклучат јав-
носта по барање на странките, или ако тоа го бара 
заштитата на јавниот морал или други оправдани 
причини. 

Во постапката пред мировните совети не можат 
да се употребат присилни средства, ниту да се из-
рекуваат казни поради нејавување на покана или 
недавање изјава. 

Член 5 
Во постапката пред мировните совети не се 

плаќа такса. 
Член 6 

Средства за работа на мировните совети обез-
бедува основачот. 

Член 7 
Мировните совети, заради поуспешно извршу-

вање на работите, соработуваат со органите на 
месните заедници и на општината, организациите 
на здружениот труд, самоуправните интересни за-
едници и другите самоуправни организации и за-
едници, општествено-политичките организации и со 
правосудните органи. 

Мировните совети за својата работа ги известу-
ваат месните заедници што ги основале, односно ор-
ганизациите на здружениот труд, самоуправните 
интересни заедници и другите самоуправни орга-
низации и заедници, на начин утврден во стату-
тот на месната заедница, односно во самоуправниот 
акт со кој е основан мировниот совет. 

Мировните совети ги известуваат органите, ор-
ганизациите и заедниците за појавите што ги за-
бележуваат во својата работа, како и за општестве-
но-штетните појави, заради отстранување на при-
чините за споровите и на овие појави. 

П. ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 8 
Мировните совети ги основаат месните заедни-

ци за подрачјето или за дел од подрачјето на мес-
ната заедница. 

Мировни совети можат да основаат и органи-
зациите на здружениот труд, самоуправните инте-
ресни заедници и другите самоуправни организа-
ции и заедници. 

Член 9 
Мировниот совет го сочинуваат претседател и 

најмалку 2 члена. 
Бројот на членовите на мировниот совет се ут-

врдува со актот за основањето. 
Претседателот и секој член имаат заменик. 

Член 10 
За претседател и член на мировниот совет може 

да биде избран секој граѓанин со избирачко право 
кој има живеалиште на подрачјето на месната за-
едница за која мировниот совет е основан, односно 
е член на организација на здружениот труд, само-
управна интересна заедница и друга самоуправна 
организација и заедница која го основала миров-
ниот совет. 

Во мировните совети се избираат граѓани и 
работни луѓе кои уживаат општествен углед во сре-
дината во која живеат и работат. 

Член 11 
Претседателот и членовите на мировниот совет 

се избираат на четири години и по истекот на тој 
рок можат повторно да бидат избрани уште за еден 
мандатен период. 

Член 12 
Претседателот и членовите на мировниот совет 

ги избираат и разрешуваат граѓаните и работните 
луѓе на собири во месните заедници, односно во ор-
ганизациите на здружениот труд, а во самоуправ-
ните интересни заедници и другите самоуправни 
организации и заедници на начинот утврден со 
нивните самоуправни акти, 

Член 13 
Со статутот на месната заедница односно со са-

моуправниот акт на организацијата на здружениот 
труд, самоуправната интересна заедница и друга 
самоуправна организација и заедница се уредува 
поблиску: 

— бројот на членовите и составот на мировниот 
совет; 

— постапката за избор и разрешување на прет-
седателот и членовите на мировниот совет; 

— начинот на вршење на административно-
техничките работи за мировниот совет; 

— начинот на финансирање и обезбедување 
простории и други услови за работа на мировниот 
совет и 

— други прашања од значење за работата на 
мировниот совет. 

Ш. НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТАПКА 

Член 14 
Мировниот совет може да посредува во споро-

вите на граѓаните, односно во споровите на работ-
ните луѓе за правата со кои слободно располагаат, 
а особено во: 

— имотните спорови, без оглед вредноста на 
спорот; 

— споровите за пречење на владение; 
— споровите за утврдување на меѓи; 
— споровите за стварни и лични службености; 
— споровите за чување и воспитување на деца; 
— споровите за издржување; 
— споровите за делба на имотната заедница и 

заедничкиот имот на брачните другари и 
— други спорови за воспоставување на нару-

шените односи меѓу граѓаните и работните луѓе 
по имотни и неимотни прашања. 

Член 15 
Мировниот совет, во смисла на член 468 од За -

конот за процесната постапка и член 445 од Зако-
нот за кривичната постапка, посредува по предме-
тите отстапени од надлежниот суд во: 

— споровите од мала вредност кои се однесу-
ваат на побарување во пари кое не го надминува 
износот од 1.000 динари и 

— кривичните работи по приватна тужба за 
кривично дело лесна телесна повреда, како и за 
кривични дела против честа и угледот, освен за де-
лата сторени преку печат, радио или телевизија. 

За резултатот од посредувањето од став 1 на 
овој член мировниот совет го известува надлежниот 
суд во рок од 2 месеца за случаите од алинеја 1, 
а во рок од 3 месеци за случаите од алинеја 2 од 
денот на приемот на отстапената тужба, односно 
приватната тужба. 

Член 16 
За посредување во споровите надлежен е ми-

ровниот совет на чие подрачје заинтересираните 
странки живеат или престојуваат, односно миров-
ниот совет на организацијата на здружениот труд, 
самоуправната интересна заедница или на друга 
самоуправна организација и заедница во која стран-
ките се вработени. 

Ако заинтересираните странки живеат или пре-
стојуваат на подрачје на два мировни совета, за 
посредување во спорот надлежен е мировниот со-
вет до кого странката прва ќе поднесе барање. 

Мировниот совет може да посредува и во спо-
ровите меѓу странките кои не живеат, односно не 
престојуваат на подрачјето на мировниот совет, ако 
тие се согласат со тоа. 

Член 17 
Мировниот совет може да посредува по барање 

тта една или на две заинтересирани странки. 
Мировниот совет може да посредува и по своја 

иницијатива, или по барање на општествено-поли-
тичка или друга организација, како и по барање 
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на телата или органите кои постапуваат по прет-
ставките и поплаките на општествено-политичките 
заедници. 

Член 18 
Ако посредување бара едната странка, или по-

стапката за посредување се покренува по иници-
јатива на мировниот совет, односно по барање на 
општествено-политичката организација, за поведу-
вањето на постапката мировниот совет ќе ја изве-
сти спротивната странка, односно двете странки, и 
ќе ги повика заради помирување. 

Член 19 
Ако едната или двете странки не дојдат пред 

мировниот совет, односно ако не се согласат за 
посредување на мировниот совет, мировниот совет 
писмено ќе констатира дека помирувањето не ус-
пеало. 

Член 20 
Заинтересираните странки можат да предло-

жат во посредувањето да учествуваат, покрај прет-
седателот и членовите на мировниот совет, и дру-
ги лица, за што одлучува мировниот совет. 

Член 21 
Во постапката на посредување не се сослушу-

ваат сведоци и не се изведуваат докази, но ми-
ровниот совет може да бара објаснување од други 
лица, ако тоа може да придонесе за решавање 
на спорниот однос. 

Во постапката пред мировниот совет странките 
не може да ги застапува полномошник. 

Член 22 
Во постапката на посредување мировниот совет 

може да им даде и совет на странките за начинот 
на решавање на спорниот однос. 

Член 23 
За посредувањето мировниот совет води запис-

ник во кој се евидентираат потребните податоци, 
а особено: назив и состав на мировниот совет, место 
и време на посредувањето, податоци за странките, 
нивните законски застапници, куса содржина на 
спорот и спогодбата на странките. 

Во записникот се внесува констатација кога 
меѓу странките не ќе се постигне спогодба за ре-
шавање на спорното прашање. 

Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на мировниот совет. 

Член 24 
Изјавата на странката со која прифаќа некоја 

обврска се внесува во записникот. 
Ако странките постигнале спогодба, во записни-

кот се внесуваат обврските на секоја странка утвр-
дени во спогодбата. Спогодбата се смета за склу-
чена кога ќе ја потпишат двете странки, односно 
законскиот застапник и членовите на мировниот 
совет. 

По барање од странките ќе им се издаде заверен 
препис од записникот. 

Член 25 
Спогодбата склучена пред мировниот совет ја 

извршува надлежниот општински суд по правилата 
на извршната постапка. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Постојните мировни совети својата работа ќе 

ја сообразат со одредбите на овој закон во рок од 
три месеци од неговото влегување во сила. 

Член 27 
Постојните мировни совети продолжуваат со ра-

бота според одредбите на овој закон. 

Член 28 
Работите од член 15 од овој закон мировните 

совети ќе ги вршат од 1. I 1978 година. 

Член 29 
Републичкиот секретар за правосудство доне-

сува правилник за начинот на водењето на евиден-
цијата за работата на мировните совети. 

Член 30 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за мировните совети 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/68). 

Член 31 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

526. 
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 ЗЕМЈО-

ДЕЛСКАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за земјоделската ин-
спекција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 28 октомври 1977 година. 

Број 06-2696 
28 октомври 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 ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ИНСПЕКЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Надзор над извршувањето на законите и дру-

гите прописи и општи акти на органите на општи-
ните и Републиката од областа на земјоделството 
вршат органите на земјоделската инспекција, до-
колку некои од тие работи со закон или со друг 
посебен пропис не се ставени во надлежност на 
други органи. 

Член 2 
Работите на надзорот што ги вршат органите на 

земјоделската инспекција се работи од општ инте-
рес за Републиката. 

Член 3 
Работите од својата надлежност органите на 

земјоделската инспекција ги вршат самостојно и 
врз основа и во рамките на овластувањата утвр-
дени со законите и другите прописи. 

П. НАДЛЕЖНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОВЛАСТУ-
ВАЊА 

Член 4 
Работите на земјоделската инспекција во рам-

ките на правата и должностите на општината ги 
врши општинскиот орган надлежен за земјодел-
ска инспекција. 
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Работите на земјоделската инспекција во рам-
ките на правата и должностите на Републиката ги 
врши Републичкиот инспекторат за земјоделство. 

Републичкиот инспекторат за земјоделство е 
во состав на Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство. 

Член 5 
Работите од надлежност на земјоделската ин-

спекција ги вршат инспектори за земјоделство. 
Работите на инспектор за земјоделство во оп-

штинскиот орган надлежен за земјоделската ин-
спекција може да ги врши само дипломиран ин-
женер агроном со најмалку три години работно ис-
куство во струката, а работите на инспектор за зем-
јоделство во Републичкиот инспекторат за земјо-
делство може да ги врши само дипломиран инже-
нер агроном со најмалку пет години работно иску-
ство во струката. 

Член 6 
При вршењето надзор инспекторот за земјодел-

ство мора да има легитимација со која се утврдува 
неговото службено својство што е должен да ја 
покаже ако тоа се бара од него. 

Легитимацијата од став 1 на овој член ја из-
дава: за општинскиот инспектор за земјоделство 
надлежниот орган на општината, а за републичкиот 
инспектор за земјоделство републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за образецот и начинот на издавањето на легити-
мацијата. 

Член 7 
Општинскиот орган надлежен за земјоделска 

инспекција врши непосреден надзор над спроведу-
вањето на законите и другите прописи и општи 
акти од член 1 на овој закон, доколку некои од тие 
работи со закон не се ставени во надлежност на 
Републичкиот инспекторат за земјоделство. 

Член 8 
Републичкиот инспекторат за земјоделство во 

извршувањето на одделни работи од општ инте-
рес за Републиката на општинските органи надлеж-
ни за земјоделска инспекција им дава задолжител-
ни инструкции, се грижи за нивното организирање 
и унапредување во Републиката и за стручното 
усовршување. 

Републичкиот инспекторат за земјоделство вр-
ши и други работи што му се ставени во надлеж-
ност со закон и други прописи. 

Член 9 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници, како и гра-
ѓанските правни лица и граѓаните, чие работење 
подлежи на надзор на органите на земјоделската 
инспекција, се должни да му овозможат на ин-
спекторот за земјоделство непосреден увид, непре-
чено вршење на работите на надзорот и по барање 
од инспекторот за земјоделство да ги достават 
потребните и точни податоци и материјали во ро-
кот што тој ќе го одреди. 

Член 10 
Во вршењето на инспекцискиот надзор инспек-

торот за земјоделство е овластен да врши прегледи 
на: земјоделското земјиште, земјоделските посеви 
и насади, приплодниот и друг добиток, простории-
те каде што се врши преработка и доработка на 
земјоделски производи, опремата со која се врши 
таа преработка и доработка, деловните простории, 
процесите на преработката и доработката во сите 
фази, просториите за чување на земјоделски про-
изводи, како и на деловните книги и другата доку-
ментација преку која се остварува увид во извр-
шувањето на законите, другите прописи и општи 
акти и друго. 

По потреба, инспекторот за земјоделство во вр-
шењето инспекциски надзор може да го утврдува 
идентитетот на граѓани. 

Во вршењето инспекциски надзор инспекторот 
за земјоделство има право да прибира податоци од 
одговорни лица и сведоци, да зема мостри, како и 
да врши други работи кои со закон и друг пропис 
му се ставени во надлежност. 

Органите на земјоделската инспекција можат 
по потреба да користат и услуги на научни и струч-
ни организации и лица. 

За службените дејствија при инспекцискиот 
надзор инспекторот за земјоделство е должен да 
состави записник и да и го достави на организа-
цијата на здружениот труд, друга самоуправна 
организација и заедница или на граѓанин над чија 
работа извршил инспекциски надзор. 

Член 11 
Кога инспекторот за земјоделство оцени дека 

прегледаните производи не одговараат на пропи-
шаните услови, може да земе потребен број мостри 
на пропишан начин и да ги достави на овластената 
организација за анализа. 

За резултатите од извршената анализа инспек-
торот за земјоделство е должен веднаш да ја из-
вести организацијата на здружениот труд, друга 
самоуправна организација и заедница или граѓанин 
од кој се земени мострите, односно одговорното 
лице во организацијата на здружениот труд, во 
друга самоуправна организација и заедница. 

Ако организацијата на здружениот труд, друга 
самоуправна организација и заедница, односно гра-
ѓанинот, не се задоволни од резултатите на ана-
лизата можат да побараат супер анализа во рок 
од 15 дена од денот на приемот на резултатот од 
анализата, ако со посебен пропис тоа поинаку не е 
одредено. 

Доколку резултатите од супер анализата и ана-
лизата се различни, се зема резултатот од супер 
анализата. 

Трошоците од анализата односно супер анали-
зата од ставовите 1 и 3 на овој член ги поднесува 
организацијата на здружениот труд, друга самоуп-
равна организација и заедница, односно граѓанинот, 
ако резултатите се негативни за нив. 

Член 12 
Ако инспекторот за земјоделство при вршење-

то на инспекциски надзор утврди дека прописот не 
е применет, или неправилно е применет, ќе доне-
се решение со кое ќе нареди да се отстранат непра-
вилностите и ќе одреди рок за отстранување на тие 
неправилности. 

Доколку со посебен пропис е предвидено за 
утврдената неправилност дека треба да се при-
менат одредени управни мерки, инспекторот за зем-
јоделство со решението од став 1 на овој член ќе 
ја изрече и таа мерка. 

Член 13 
Ако инспекторот за земјоделство утврди дека 

постои основ за преземање на други мерки за кои 
е надлежен друг орган, должен е за тоа да го 
извести тој орган. 

Член 14 
Ако инспекторот за земјоделство утврди дека 

со повредата на прописот е сторен прекршок, сто-
пански престап или кривично дело, должен е без 
одлагање да поднесе до надлежниот орган бара-
ње за покренување на прекршочна постапка, од-
носно пријава за стопански престап или кривично 
дело. 

Член 15 
Кога со пропис е предвидена можноста за одзе-

мање на предмети со кои е сторен прекршок или 
стопански престап, инспекторот за земјоделство мо-
ж е привремено да го одземе предметот, а за одзе-
мениот предмет е должен да издаде потврда со 
точен опис на одземениот предмет. 
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Ако одземениот предмет е подложен на брзо 
пропаѓање, инспекторот може да одлучи предметот 
да се продаде, а за тоа е должен да го извести 
надлежниот орган за покренување на постапка. 

Член 16 
Против решението на општинскиот орган над-

лежен за земјоделска инспекција може да се из ја-
ви жалба до Републичкиот инспекторат за земјо-
делство во рок од 15 дена од денот на приемот на 
решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

Надлежниот општински орган на земјоделска-
та инспекција против чие решение е изјавена ж а л -
ба по образложениот предлог на жалителот може 
да го одложи извршувањето доколку со извршува-
њето на решението би можела да настане значи-
телна материјална штета која на друг начин не мо-
же да се отстрани, а одлагањето не е спротивно на 
општиот интерес. 

Член 17 
Инспекторот за земјоделство е должен да ја чу-

ва службената тајна и сите податоци што ги доз-
нал при вршењето на инспекцискиот надзор, кои 
со прописите и општите акти на организациите на 
здружениот труд, другите самоуправни организации 
и заедници се утврдени како деловна тајна. 

III. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 18 
Во работите на инспекцискиот надзор Репуб-

личкиот инспекторат за земјоделство спрема оп-
штинскиот орган надлежен за земјоделска инспек-
ција ги има сите права и обврски кои според За -
конот за републичката управа ги имаат републич-
ките органи на управата спрема општинските орга-
ни на управата. 

Член 19 
Органите на земјоделската инспекција сорабо-

туваат со органите на самоуправната работничка 
контрола и ги користат податоците и известувања-
та што ги добиваат од тие органи. 

Органите на земјоделската инспекција сорабо-
туваат и со другите инспекции, како и со органите 
и организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници. 

Член 20 
Општинските органи надлежни за земјоделска-

та инспекција се должни по барање од Републич-
киот инспекторат за земјоделство да му доставуваат 
извештаи за вршењето на работите на надзорот, 
известувања и податоци за состојбата и појавите 
во организациите на здружениот труд, како и дру-
ги податоци потребни за неговата работа. 

Член 21 
Републичкиот инспекторат за земјоделство 

спрема општинските органи надлежни за земјо-
делска инспекција ги има следниве права и долж-
ности: 

1) да врши непосреден надзор над нивната ра-
бота; 

2) да им издава задолжителни инструкции за 
нивната работа; 

3) да им нареди да извршат одделна работа на 
надзор од нивната надлежност или самиот непос-
редно да ја изврши на товар на надлежниот орган, 
ако утврди дека таа работа не се врши или пра-
вилно не се врши; 

4) да побара од тие органи, со обврска да им 
ги надомести трошоците, да извршат определена 
работа на надзор од неговата надлежност. 

За преземените мерки од точките 1, 3 и 4 од 
став 1 на овој член Републичкиот инспекторат за 
земјоделство е должен да го извести општинското 
собрание. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Со парична казна од 2.000 до 50.000 динари ќе 

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

1) го спречува, или му оневозможи на земјо-
делскиот инспектор непречено вршење на работи-
те или во одредениот рок не му ги достави потреб-
ните податоци и материјали или му даде неточни 
податоци (член 9); 

2) не изврши или во одредениот рок не ја 
изврши наредената мерка со решението на земјо-
делскиот инспектор (член 12). 

Со парична казна од 1.000 до 6.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот труд 
или друго општествено правно лице. 

Член 23 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни граѓанско правно лице за прекршокот од 
член 22 став 1 точките 1 и 2 од овој закон. 

Член 24 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе 

се казни физичко лице за прекршок од член 22 
став 1 точките 1 и 2 од овој закон. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Вработените кои на денот на влегувањето во 

сила на овој закон се затечени на работно место 
инспектор за земјоделство, а не ги исполнуваат 
условите пропишани со член 5 од овој закон, мо-
жат да ги вршат работите на земјоделски инспек-
тор најдоцна до 31 декември 1980 година. 

На работникот кој во рокот утврден со став 1 
од овој член не ги исполни условите предвидени со 
член 5 од овој закон, му престанува својството на 
инспектор за земјоделство, 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

527. 
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 ПРАВНА-
ТА ПОЛОЖБА НА ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Законот за правната положба на 
верските заедници, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 28 октомври 1977 година. 

Бр. 06-2689 
28 октомври 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 ПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА ВЕРСКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Во Социјалистичка Република Македонија е 

загарантирана слободата на вероисповедта. 
Исповедувањето на верата е приватна работа на 

човекот. 
Член 2 

Граѓаните можат слободно, во согласност со 
овој закон, да основаат верски заедници. 

Граѓаните можат да припаѓаат или да не при-
паѓаат на верска заедница. 

Член 3 
Сите верски заедници имаат иста правна по-

ложба. 
Верските заедници се одделени од државата. 
Училиштето е одделено од верските заедници. 

Член 4 
Верските заедници се слободни во вршењето 

на верските работи и верските обреди. 
Верските заедници својата дејност ја вршат во 

согласност со Уставот, законите и другите прописи. 

Член 5 
Никој не смее на кој и да е начин да го при-

силува граѓанинот да стане припадник на некоја 
верска заедница, да остане припадник на таа вер-
ска заедница или да истапи од неа. 

Никој не смее на кој и да е начин граѓанинот 
да го присилува да учествува на верските обреди и 
другите видови изразувања на верски чувства. 

Никој не смее на кој и да е начин и на било 
кого да му забрани да учествува во верските обреди 
и другите видови изразувања на верски чувства. 

Никој не смее да го присилува припадникот на 
верската заедница да не ги користи правата што 
како граѓанин ги има според Уставот, законите и 
другите прописи. 

Член 6 
Никој не смее да биде ограничуван во правата 

поради своите верски убедувања, поради припаѓа-
ње на верска заедница или поради вршење, од-
носно учествување во извршувањето на верските 
обреди и другите видови изразување на верски 
чувства. 

Верските заедници, нивните претставници и 
припадници, не можат да уживаат посебни пре-
димства, привилегии и посебна заштита. 

Исповедувањето на која и да е вероисповед или 
припадноста на верска заедница никого не го осло-
бодува од обврските што како граѓанин ги има 
според Уставот, законите и другите прописи. 

Член 7 
Верските заедници, верските собири, верските 

обреди, верскиот печат, верската поука, верските 
училишта и другите видови изразување на верски 
чувства не можат да се користат во политички 
цели. 

Во рамките на верските заедници не можат да 
се организираат и вршат дејности што според Уста-
вот и законите се определени како дејности од 
општ или посебен општествен интерес, како и да 
се основаат организации за вршење на тие деј-
ности. 

Забрането е предизвикување, распалување и 
овозможување верска нетрпеливост, омраза и раз-
дор. 

Забрането е нарушување или попречување на 
верски собири, верски обреди и други изразувања 
на верски чувства. 

Член 8 
Основачите на верската заедница, односно вер-

ската заедница, му поднесуваат на органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи на општина-
та на чие подрачје е седиштето на верската заед-
ница пријава во рок од 30 дена од денот на осно-
вањето, промената или престанокот на верската за-
едница. 

Пријавата за основање на верска заедница со-
држи: назив, седиште и подрачје на просториите 
во кои ќе се вршат верските работи и верските 
обреди. 

Со пријавата се поднесуваат и правилата, од-
носно соодветниот акт, за организацијата на вер-
ската заедница. 

Член 9 
Верските заедници и нивните органи имаат 

својство на граѓански правни лица. 
Одлуките на верските заедници и нивните ор-

гани немаат правно дејство надвор од верските за-
едници. 

Член 10 
Верските заедници можат во рамките на своја-

та дејност да издаваат свој печат и други публи-
кации со верска содржина. 

Во поглед на верскиот печат и другите публи-
кации со верска содржина, важат соодветните про-
писи за печатот и издавачката дејност. 

Член 11 
Општествено-политичката заедница може мате-

ријално да ги помага верските заедници. 
Со одлуката со која се доделува помошта, мо-

ж е да се определи намената за која помошта или 
дел од неа може да се употреби. 

Верските заедници сами располагаат со доделе-
ните материјални средства. Ако е помошта дадена 
за определена цел, може да се бара од верските за-
едници да поднесат извештај за реализација на 
доделените средства. 

Член 12 
Верските заедници можат да собираат добро-

волни прилози за верски цели. 
Никој не смее да биде присилуван или спре-

чуван да дава прилози за верски цели. 
Верските заедници не можат да утврдуваат 

обврски на верниците за плаќање прилози. 
Прилозите од став 1 на овој член се собираат во 

просториите и на местата каде што се вршат вер-
ските обреди и верските работи. Надвор од овие 
места собирањето на доброволни прилози може да 
се врши само со одобрение на општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи. 

Свештениците можат од граѓаните да примаат 
вообичаени награди за вршење на верските рабо-
ти и верските обреди што ги вршат по нивно ба-
рање. 

Член 13 
Верските обреди во собири и верските работи се 

вршат во црквите, џамиите, другите храмови, гро-
биштата и другите јавни простории, што за таа 
цел ги имаат определено верските заедници, како 
и во двориштата, кои со нив сочинуваат целина. 

Член 14 
Верските обреди во собири и верските работи 

може да се вршат и во други простории кои и се 
достапни на јавноста и што верските заедници ги 
користат во согласност со Законот. Тие простории 
мора да сочинуваат посебна целина, да имаат по-
себен влез и да ги исполнуваат условите утврдени 
во Законот за одржување на јавни собири на гра-
ѓаните. 

Просториите од став 1 на овој член верските 
заедници можат да ги користат по добиено одобре-
ние од надлежниот општински орган на управата 
во кое се утврдува за кој вид дејност можат да се 
користат просториите. 
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Член 15 
На гробиштата во рамките на прописите за гро-

биштата, можат да се вршат само верски обреди 
сврзани за погреби и верски обреди за кои е воо-
бичаено привремено да се вршат на гробиштата. 

Член 16 
Верски обреди во собири надвор од просто-

риите и местата предвидени во членовите 13, 14 и 
15 од овој закон, освен за погребни поворки, мо-
жат да се вршат по решение на општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи за ко-
ја цел му се поднесува претходна пријава. При-
јавата се поднесува најдоцна во рок од 30 дена 
пред одржувањето на верскиот обред. 

Во пријавата треба да се наведе кој верски об-
ред ќе се врши, времето и местото каде ќе се врши 
обредот. 

Органот од став 1 на овој член е должен да го 
донесе и достави решението најдоцна осум дена 
пред одржувањето на верскиот обред. 

Не е потребно одобрение за верски обреди што 
се вршат по барање од верник во неговиот стан, а 
во врска со семејна слава, венчавање, крштевање, 
сунетисување (обрезување), исповедување, благос-
лов на куќа, нива и слично. 

Член 17 
Во рамките на преземените мерки за заштита 

на здравјето на граѓаните, јавниот ред и мир и од 
причина на безбедноста, надлежниот општински, 
односно републички, орган на управата може да 
забрани одржување на верски собири и верски 
посети за верски манифестации за времето додека 
траат околностите поради кои наведените мерки се 
преземени. 

Член 18 
Странски државјани можат да вршат верски 

обреди во собири и верски работи само по прет-
ходно одобрение од општинскиот орган на управа-
та надлежен за внатрешни работи, 

Член 19 
Верските заедници или нивните органи можат, 

под условите утврдени со Уставот, законите и дру-
гите прописи, да имаат право на сопственост на 
недвижности, да изградуваат нови и да ги одржу-
ваат постојните објекти за вршење верски обреди 
и верски работи и за сместување на своите служ-
беници. 

Член 20 
Лицата што се наоѓаат во болниците, домовите 

за старци и слични институции можат, во рамките 
на куќниот ред, да вршат исповедување на својата 
вера и по нивно барање може да ги посетува свеш-
теник заради вршење на верски обреди. 

Член 21 
Верската поука може да се изведува во јавни 

простории во кои се вршат верските обреди и вер-
ските работи. 

За посетување на верска поука потребно е сог-
ласност од родителите, односно старателот, како и 
согласност на малолетникот, ако е постар од 10 
години. 

Верската поука не може да се изведува во вре-
мето кога учениците имаат настава во училиштата 
или се ангажирани во други активности на учи-
лиштата. 

Надзорот над условите под кои се изведува вер-
ската поука го врши надлежниот општински орган. 

Член 22 
Претставникот на верската заедница е должен 

да ги пријави просториите од член 21 став 1 на овој 
закон на општинскиот орган на управата надле-
жен за внатрешни работи најдоцна 30 дена пред 
нивната употреба. Кон пријавата треба да се при-
ложат докази дека се исполнети општите услови 
за употреба на деловни, односно јавни простории. 

Член 23 
Верските заедници можат да основаат само вер-

ски училишта за подготвување на свештеници и 
домови за сместување на посетителите на тие учи-
лишта. 

Верската заедница е должна во рок од 8 дена 
од донесувањето на одлуката за основање, односно 
за престанување со работа, да го извести републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
образованието. Известувањето ги содржи називот и 
седиштето. Кон известувањето се прилагаат настав-
ната програма и актот за внатрешната организаци-
ја на верското училиште, односно домот. 

Училиштата можат да ги посетуваат само лица 
кои завршиле задолжително основно образование 
или на кои им престанала законската обврска за 
посетување на основно училиште. 

Член 24 
Верските заедници самостојно управуваат со 

верските училишта и домовите што ги основале. 
Наставните програми и наставата во верските 

училишта не смеат да бидат во спротивност со 
Уставот. 

Наставата во овие училишта можат да ја изве-
дуваат само лица што се државјани на СФРЈ. 
Странски државјани можат да ја изведуваат нас-
тавата само откако училиштето ќе добие одобре-
ние од надлежниот општински орган на управата. 

Член 25 
Надзорот над работењето на училиштата и до-

мовите од став 1 член 23 на овој закон го врши 
надлежниот општински орган. 

Одговорното лице во училиштето, односно во 
домот е должно да му ги стави на располагање на 
надлежниот општински орган податоците кои се 
потребни за вршење на надзорот од став 1 на овој 
член. 

Ако органот што го извршува надзорот конста-
тира повреди на прописите, ќе донесе писмен акт со 
кој ќе го задолжи органот кој управува со учи-
лиштето, односно домот и ќе му наложи во опре-
делен рок да ги отстрани утврдените неправил-
ности. 

Против актот на надлежниот општински орган 
училиштето, односно домот или верската заедница, 
што го основала училиштето, односно домот, имаат 
право на жалба до надлежниот републички орган 
на управата. 

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од 
приемот на актот. 

Решението донесено по жалбата е конечно во 
управната постапка. 

Член 26 
Редовните посетители на училиштата за под-

готвување на свештеници на верските заедници, во 
поглед на здравственото, пензиско-инвалидското 
осигурување и детскиот додаток, како и повласти-
ците во јавниот сообраќај ги уживаат истите права 
како и учениците во другите средни училишта. 

Член 27 
Свештениците на одделни верски заедници 

имаат право да основаат свои свештенички здру-
женија. 

Во поглед на овие здруженија важат општите 
прописи за здруженијата на граѓаните. 

Член 28 
Венчавањето според верските обреди може да 

се врши само по склучување на брак пред надлеж-
ниот државен орган, а крштевањето само по запи-
шувањето во матичните книги на родените. 

Актот за сунетисување (обрезување) на мало-
летни деца може да се врши само во согласност на 
родителот, односно старателот. Ако малолетникот 
е постар од 10 години, потребна е негова соглас-
ност. За актот сунетисување (обрезување) мора да 
се обезбедат нужни хигиенски услови. 
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Член 29 
Камбаните, како и зградите и двориштата на 

црквите и храмовите можат да се употребуваат и 
ЕО случај на општа опасност (поплава, пожар и др.). 
Во таков случај никој не може да ја спречи упот-
ребата на овие средства. 

Член 30 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари, или 

со казна затвор до 60 дена ќе се казни за прекршок 
поединец кој: 

1) Ограничува граѓанин во правата поради не-
говите верски убедувања, поради припаѓање на 
верска заедница, или поради вршење и други ви-
дови изразување на верски чувства (член 6 став 1); 

2) Ги користи во политички цели верските за-
едници, верските собири, верските обреди, верскиот 
печат, верската поука, верските училишта и други-
те видови изразувања на верски чувства (член 7 
став 1); 

3) Предизвикува, распалува и овозможува вер-
ска нетрпеливост, омраза и раздор (член 7 став 3); 

4) Нарушува или попречува верски собири, вер-
ска поука, верски обреди и други изразувања на 
верски чувства (член 7 став 4); 

5) Присилува граѓанин да стане припадник на 
некоја верска заедница, да остане припадник на 
таа верска заедница, односно од нејзе да истапи 
(член 6 став 1); 

6) Присилува граѓанин да учествува во верски 
обреди и други видови изразувања на верски чув-
ства (член 5 став 2) или на кој и да е начин му 
забранува да учествува во верски обреди и други 
видови изразувања на верски чувства (член 5 
став 3). 

Член 31 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари, или 

со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок 
поединец кој: 

1) Присилува или спречува некого да дава при-
лози за верски цели, или утврдува обврски, или 
ако таквиот прилог го собира надвор од местата 
определени во член 12 став 4 без одобрение на 
надлежниот општински орган (член 12); 

2) Во рамките на верската заедница организи-
ра дејности спротивни на член 7 став 2 од овој 
закон; 

3) Врши верски обред спротивно на одредбите 
од член 13 и 16 на овој закон; 

4) Не ги пријави просториите во кои се изве-
дува верска поука (член 22), или ако изведува вер-
ска поука без согласност на родителот, односно ста-
рателот и согласност на малолетникот ако е постар 
од 10 години (член 21 став 2), односно ако изве-
дува верска поука во време кога учениците имаат 
настава во училиштето или се ангажирани во дру-
ги активности на училиштата (член 21 став 3); 

5) Ќе изврши крштевање или сунетисување 
(обрезување) без согласност на родителот, односно 
старателот (член 28 став 2); 

6) Овозможи па странски државјанин да врши 
верски обреди во собири без претходно одобрение, 
како и странскиот државјанин кој тоа го прави 
без одобрение (член 18). 

Член 32 
Со парична казна од 300 до 3.000 динари ќе 

се казни: 
1) Основачот на верска заедница, односно вер-

ската заедница, ако во рок од 30 дена од денот на 
основањето, промената или престанокот не подне-
сат пријава до надлежниот орган (член 8); 

2) Кој присилува припадник на верска заедни-
ца да не ги користи правата, што како граѓанин ги 
има според Уставот, законите и другите прописи 
(член 5 став 4); 

3) Кој ги попречува лицата кои се наоѓаат во 
болниците, домовите за старци и во слични инсти-
туции да ја исповедуваат својата вера во грани-
ците на куќниот ред (член 20); 

4) Одговорното лице во училиштето, односно во 
домот, кое нема да ги стави на располагање пода-
тоците потребни за вршење надзор (член 25 став 2). 

Член 33 
Постојните верски заедници се должни да под-

несат пријава, односно известување, согласно со 
член 8, 14, 22 и 23 од овој закон во рок од 5 месе-
ци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 34 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Уредбата за извршување на одделни 
одредби од Законот за правната положба на вер-
ските заедници („Службен весник на НРМ" бр. 
26/61). 

Член 35 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

528. 
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 
ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА КАМАТА ЗА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИДОТ ОД 1976 ДО 
1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за давање надоместок на ка -
мата за определени кредити во периодот од 1976 до 
1980 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 октомври 1977 
година. 

Бр. 06-2675 
28 октомври 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 ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА КАМАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за давање надоместок на камата за 

определени кредити во периодот од 1976 до 1980 
10дина („Службен весник на СРМ" бр. 30/77), во 
член 1 по став 1 се додава нов став кој гласи: 

„Надоместок па камата им се дава и на инве-
ститорите за финансирање на определени намени со 
кредитни средства од домашни и странски банки". 

Во став 2, кој станува став 3, зборовите: „од 
претходниот став" се бришат. 

Член 2 
По член 2 се додава нов член 2-а, кој гласи: 
„Надоместок на камата ќе се дава по кредитите 

од член 1 став 2 на овој закон за изградба на нови 
и за довршување на започнатите хидромелиора-
тивни системи чија изградба ќе започне по влегу-
вањето во сила на овој закон — за делот од ка-
матата над 4 отсто, но најмногу до 6 процентни 
поени од вкупно договорената камата. 
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Надоместокот на каматата од став 1 ,на овој 
член се дава за стасаните и платени ануитети и 
по 1980 година и тоа во првите пет години од за-
почнувањето на отплатата на кредитот." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

529. 
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 РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ДОМАКИНСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Републичкиот завод за 
унапредување на домаќинството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 28 октомври 1977 година. 

Број 06-2702 
28 октомври 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 ЗА-
КОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАКИНСТВОТО 

Член 1 
Член 3 од Законот за Републичкиот завод за 

унапредување на домаќинството („Службен весник 
на СРМ" број 29/73) се менува и гласи: 

„Заводот ги следи и ги проучува општестве-
ните, економските, техничките и технолошките 
прашања од областа на домаќинството, како и од 
областа на општествениот стандард со цел за нив-
но унапредување и осовременување. 

Во рамките на својата дејност Заводот особено: 
— ги следи развојот и достигнувањата во се-

мејната и општествената исхрана, дава стручна по-
мош за нивното осовременување, изготвува норма-
тиви и стандарди за исхрана на деца, младинци, 
работници и на населението воопшто, дава стручна 
оценка на нормативите и стандардите за исхрана 
изготвени од други организации на здружениот 
труд; 

— изработува нормативи и стандарди за про-
стор и опрема на објекти и отворен простор за до-
маќинства, за објекти за детска и социјална зашти-
та и на други објекти за општествен стандард 
(кујни за општествена исхрана, објекти за одмор и 
рекреација), во спогодба со инвеститорот и произ-
водно-услужните организации може да врши нивно 
опремување, како и изработува техничка докумен-
тација за изградба и опрема на тие објекти; 

— дава стручна оценка за усогласеноста на тех-
ничката документација за градбата и опремата од 
претходната алинеја изработена од друга органи-
зација на здружениот труд со нормативите и стан-
дардите; 

— ги следи достигнувањата на културата на 
станувањето и облекувањето и го насочува дизај -
нот на производи наменети за личен и општествен 
стандард; 

— врши оценка на квалитетот, употребната 
вредност и економичноста на производите намене-
ти за домаќинството; 

— работи на подобрување на квалитетот на 
производите наменети за домаќинствата непосред-
но или во соработка со организации на здруже-
ниот труд и други органи, организации и заедници; 

— врши информирање и насочување на потро-
шувачите преку изложби, издавање на публика-
ции, советувања, демонстрирање на производи и 
други облици на популаризација; 

— го поттикнува и помага основањето услужни 
сервиси за помош на домаќинството; 

— организира курсеви, семинари и други об-
разовни активности за здобивање со практични 
познавања во областа на исхраната, станувањето, 
облекувањето и заштитата на човековата околина 
(заштита на човекот во неговиот стан, во неговата 
исхрана и начин на живеење); 

— непосредно или во соработка со други струч-
ни и научни институции врши истражувачки услу-
ги, изготвува интердисциплинарни студии, програ-
ми, анализи и други материјали од рамките на сво-
јата дејност и ги објавува резултатите од својата 
работа; 

— врши стручен надзор определен со овој закон 
и други прописи; 

— врши и други работи во врска со потребите, 
односно унапредувањето на домаќинството и оп-
штествениот стандард". 

Член 2 
По член 3 се додаваат два нови членови: За и 

36, кои гласат: 
„Член За 

Под домаќинство во смисла на овој закон се 
подразбира заедница на живеење, стопанисување 
и трошење на заеднички здобиениот доход, како и 
организирана заедничка исхрана, односно сместу-
вање, нега и згрижување на повеќе лица. 

Член 36 
Со Статутот на Заводот поблиску се определува 

начинот на организирање и спроведување на деј-
носта определена со овој закон". 

Член 3 
Во член 4 по зборовите: „со заинтересираните", 

зборовите „општествени фондови" се заменуваат со 
зборовите: „самоуправни интересни заедници", по 
зборовите: „други организации" се додаваат збо-
ровите: „и заедници", а зборовите: „општината и 
Републиката" се заменуваат со зборовите: „и оп-
штествено-политичките заедници". 

Член 4 
Член 5 се брише. 

Член 5 
Во член 7 став 2 алинеја 2 по зборовите: „за 

работа и" со додава зборот: „програми". 

Член 6 
Член 8 се менува и гласи: 
„Согласност на именувањето на директорот на 

Заводот дава Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Член 7 
Член 9 се менува и гласи: 
„Согласност на одредбите на Самоуправната спо-

годба за здружување и на Статутот на Заводот, 
кога тие одредби се од значење за остварувањето 
на посебниот општествен интерес во вршењето на 
дејноста на Заводот, дава Собранието на Соција-
листичка Република Македонија". 
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Член 8 
Член 10 се менува и гласи: 
„Заводот врши стручен надзор над примената 

на нормативите и стандардите за исхрана во об-
ласта на детската и социјалната заштита, над при-
мената на нормативите и стандардите за простор 
и опрема на објекти за детска и социјална заштита 
и надзор над реализацијата на техничката доку-
ментација за градба и опрема на тие објекти, спо-
ред програмата за вршење на стручен надзор на 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на детската и социјалната заштита. 

Собрание на општина, односно на градска за-
едница на општини, може со одлука да го овласти 
Заводот да врши стручен надзор над општествена-
та исхрана, над примената на нормативите и стан-
дардите за простор и опрема и на други објекти 
за општествен стандард, како и над реализацијата 
на техничката документација за градба и опрема на 
тие објекти. 

Со одлуката од став 2 на овој член се утврду-
ва и начинот на вршењето на стручниот надзор, 
како и правата на собранието и на другите органи 
на општината односно на градската заедница на 
општините. 

Стручниот надзор од став 2 на овој член Заво-
дот го врши и по барање од самоуправни интересни 
заедници, месни заедници, организации на здру-
жениот труд и други организации и заедници". 

Член 9 
Член 11 се менува и гласи: 
„Организацијата на здружениот труд којашто 

организира општествена исхрана, односно органи-
зацијата на здружениот труд која ги применува 
нормативите и стандардите за простор и опрема, 
како и организацијата на здружениот труд која ја 
реализира техничката документација за градба и 
опрема, е должна да го овозможи вршењето на 
стручниот надзор. 

По извршениот стручен надзор Заводот подне-
сува извештај со мислења и предлози за мерките 
што треба да се преземаат за отстранување на утвр-
дените недостатоци до барателот на надзорот, до 
организацијата на здружениот труд во која е из-
вршен стручниот надзор, како и до други заинте-
ресирани органи, организации и заедници. 

Организацијата на здружениот труд во која е 
извршен стручен надзор е должна да ги разгледа 
наодите во извештајот за извршениот стручен над-
зор и да презема соодветни мерки". 

Член 10 
Член 12 се менува и гласи: 
„Републичкиот завод за унапредување на до-

маќинството е должен да ја усогласи својата орга-
низација и работа со одредбите на овој закон во 
рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој за-
кон". 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

530. 
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 КО-

МУНАЛНИТЕ ТАКСИ 

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

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 октомври 1977 
година. 

Број 06-2676 
28 октомври 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 ЗА-

КОНОТ ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за комуналните такси („Службен 

весник на СРМ", број 45/72) во член 1 по зборо-
вите: „користење на", се додаваат зборовите: „опре-
делени права" и се става запирка. 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
„Заради остварување на еднакви права и об-

врски за граѓаните, организациите на здружениот 
труд и другите организации, кои произлегуваат 
од прописите за комуналните такси, општините 
своите прописи за комуналните такси ги усогласу-
ваат со склучување на меѓуопштински договор. 

Иницијатива за меѓу општинско договарање по-
кренуваат собранијата на општините, а може да 
покрене и Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Член 3 
Во член 4 став 1 во уводната реченица по збо-

ровите: „за следниве", се додаваат зборовите „опре-
делени права" и се става запирка. 

Во точка 1 зборовите: „секој истакнат натпис" 
се заменуваат со зборовите: „секоја истакната фир-
ма, односно назив". 

Во точка 2 по зборовите: „на лица во", се дода-
ваат зборовите: „градовите и населбите од градски 
карактер, бањските, климатските и". 

Во точка 9 зборот: „автомобили" се заменува со 
зборовите: „моторни возила", по зборот „општина-
та" се става точка и запирка, а зборовите до крајот 
на реченицата се бришат. 

Во точка 10 по зборовите: „друг простор", се 
додаваат зборовите: „во градовите, населбите и на-
селените места со цел за изложување предмети, 
приредување на изложби и други забавни при-
редби". 

Во став 3 во првиот ред зборовите: „истакнат 
натпис" се заменуваат со зборовите: „истакната 
фирма, односно назив", а во вториот ред зборовите: 
„фирма која" се заменуваат со зборовите: „натпис 
кој". 

Член 4 
Во член 5 по зборовите: „лице кое користи", се 

додаваат зборовите: „определени права" и се ста-
ва запирка. 

Член 5 
Во член 6 се додава нов став, кој гласи: 
„Висината на комуналните такси може да се 

утврдува во различни износи за одделни катего-
рии на обврзници или за одделни видови на пра-
ва, предмети и услуги". 

Член 6 
Во член 7 точка 2 по зборовите: „на државните 

органи", се става запирка и се додаваат зборовите: 
„самоуправните интересни заедници, месните за-
едници". 
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Точка 3 се менува и гласи: 
„За привремен престој на лица во друго место 

за време на работни акции како членови на работ-
ни бригади, како и за користење на слободни по-
вршини за кампови и шатори од работните бри-
гади". 

Во точка 6 заградата се брише, а на крајот, по 
зборовите: „и сл." се става запирка и се додаваат 
зборовите: „освен џубокс апаратите". 

Во истиот член се додава нов став, кој гласи: 
„Општината може да пропише ослободување од 

плаќање на комунална такса за одделни категории 
на обврзници". 

Член 7 
Во член 8 став 1 зборовите: „во туристички ме-

ста" се бришат. 
Член 8 

Член 9 се менува и гласи: 
„Обврската за плаќање на комунална такса 

настанува во моментот на користењето на правото, 
предметот или услугата за чие користење е пропи-
шано плаќање на такса". 

Член 9 
Во член 11 став 2 зборовите: „во туристичко 

место" се бришат. 
Член 10 

Член 13 се менува и гласи: 
„Комуналната такса од точките 1, 7 и 8 на член 

4 од овој закон се плаќа во годишен износ. 
Органот за приходи на општината, според по-

датоците од состојбата на 1 јануари секоја година 
за секој обврзник одделно со решение го утврду-
ва износот на таксата што треба да ја плати. 

Обврзниците на комуналната такса од став 1 на 
овој член се должни таксата да ја платат во рок од 
30 дена од денот на доставувањето на решението". 

Член 11 
По член 13 се додаваат пет нови членови, кои 

гласат: 
„Член 13-а 

Ако во текот на годината настанат услови за 
плаќање на комунална такса од членот 13 на овој 
закон, или настанат промени кои доведуваат до 
плаќање на такса во поголем износ, обврзникот на 
таксата е должен во рок од 15 дена за тоа да под-
несе пријава до органот за приходи на општината. 

Органот од став 1 на овој член со решение ќе 
ја утврди висината на таксата во годишниот из-
нос и ќе го задолжи обврзникот да ја плати так-
сата во рок од 15 дена од денот на доставувањето 
на решението. 

Обврзникот на комуналната такса кој не ќе 
поднесе навреме пријава според став 1 од овој член, 
ќе се задолжи, покрај редовната такса, со зголе-
мена такса од 30 отсто. 

Член 13-6 
Обврзниците на таксата од точка 6 на член 4 

од овој закон се должни настанувањето на таксе-
ната обврска да го пријават на органот за приходи 
на општината во рок од 5 дена по приемот на одо-
брението за држење на музика. 

Врз основа на пријавата, органот за приходи на 
општината ја утврдува таксата за времето за кое 
е одобрено држењето на музиката, за што му доста-
вува решение на обврзникот. 

Ако таксата се однесува за време покусо од 
еден месец, обврзникот е должен веднаш да ја 
уплати. Ако се однесува за повеќе од еден месец, 
таа се плаќа во еднакви месечни рати и тоа од-
напред, а најдоцна до 5-ти во месецот. 

Член 13-в 
Комуналната такса од точка 2 на член 4 непо-

средните даватели на услугите на сместувањето 
се должни да ја пресметаат и да ја наплатат од 
таксениот обврзник. 

Неплатената такса од став 1 на овој член не-
посредните даватели на услугите на сместувањето 
се должни да ја уплатат на соодветната сметка ка ј 
Службата на општественото книговодство најдоцна 
во рок од 7 дена по истекот на месецот. 

Член 13-г 
Таксата од точка 5 на член 4 од овој закон се 

пресметува врз основа на пријавата од обврзни-
кот, која се поднесува пред истакнувањето на ре-
кламата, објавата односно огласот. 

Таксата од став 1 на овој член мора да се плати 
веднаш. 

Член 13-д 
Начинот и роковите за плаќање на таксите од 

точките 3, 4, 9, 10 и 11 на член 4 од овој закон ги 
пропишува општината". 

Член 12 
Во член 14 вториот ред, зборовите: „приватно-

правните лица" се заменуваат со зборовите: „гра-
ѓанските правни лица". 

По став 2 се додава нов став, кој гласи: 
„Непосредниот давател на услугите на смес-

тувањето кој комуналната такса не ќе ја уплати на 
односната сметка и во определениот рок од член 
13-в, ќе плати камата од ОД отсто дневно од неу-
платениот износ на таксата". 

Член 13 
По член 14 се додаваат три нови членови 14-а, 

14-6 и 14-в, кои гласат: 

„Член 14-а 
Непосредниот давател на услугите на сместува-

њето солидарно гарантира со таксениот обврзник за 
наплата на комуналната такса за привремен пре-
стој. 

Член 14-6 
Надзор над примената на овој закон и над про-

писите донесени врз основа на него врши органот 
за приходи на општината. 

Кога при вршењето на надзор органот од став 
1 на овој член утврди дека непосредниот давател на 
услугите на сместувањето не постапил според од-
редбите од член 13-в и член 14 став 3 на овој за-
кон, ќе донесе решение со кое ќе ја утврди обвр-
ската заради наплата од непосредниот давател на 
услугите на сместувањето. 

Решението од став 2 на овој член се доставува 
на извршување на Службата на општественото кни-
говодство ка ј која се води жиро-сметката на непо-
средниот давател на услугите на сместувањето. 

Член 14-в 
Во поглед на облогот и наплатата на комунал-

ните такси жалбената постапка, обновата на по-
стапката и враќањето на комуналната такса се при-
менуваат одредбите на Законот за даноците на гра-
ѓаните, доколку со овој закон не е поинаку опре-
делено". 

Член 14 
Во член 15, став 1, точка 1, во вториот ред, по 

зборот „обврска" запирката се заменува со точка 
и запирка а зборовите до крајот на реченицата се 
бришат. 

По точка 1 се додава нова точка, која гласи: 
„2. не дозволи преглед на деловните книги, де-

ловните и станбените простории или го попречува 
овластеното службено лице во вршењето на пре-
глед со цел за прибирање податоци потребни за 
облог и наплата на комуналната такса". 

Досегашната точка 2 станува точка 3. 

Член 15 
По член 15 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 15-а 
Непосредниот давател на услугите на сместу-

вањето ќе се казни и за прекршок со парична 
казна од 200 до 2.000 динари ако од таксениот 
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обврзник во рокот и на начинот предвиден со член 
13-в не ја наплати таксата за привремен престој. 

Со паричната казна од став 1 на овој член ќе 
се казни за прекршок непосредниот давател на ус-
лугите на сместувањето ако наплатената такса за 
привремениот престој не ја уплати на односната 
сметка. 

Со парична казна од 200 до 1.000 динари ќе се 
казни за прекршок од ставовите 1 и 2 на овој член 
и одговорното лице ка ј непосредниот давател на 
услугите на сместувањето". 

Член 16 
Член 17 се менува и гласи: 
„Општините ќе ги усогласат своите прописи за 

комуналните такси со одредбите на овој закон на ј -
доцна до 31 декември 1977 година". 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

531. 
Врз основа на член 30 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за угостителска-
та дејност и за минималните технички услови на 
угостителските објекти („Службен весник на СРМ", 
бр. 30/77), Законодавно-правната комисија на Со-
бранието на СРМ, на седницата одржана на 24 ок-
томври 1977 година, го утврди пречистениот текст 
на Законот за угостителската дејност, посредување-
то во туристичкиот промет и за минималните тех-
нички услови на угостителските објекти. 

Пречистениот текст на Законот за угостителска-
та дејност, посредувањето во туристичкиот промет 
и за минималните технички услови на угостител-
ските објекти ги опфаќа: Законот за угостителската 
дејност и за минималните технички услови на уго-
стителските објекти („Службен весник на СРМ", 
бр. 40/72) и Законот за изменување и дополнување 
на Законот за угостителската дејност и за мини-
малните технички услови на угостителските објек-
ти („Службен весник на СРМ", бр. 30/77), во кои е 
означено времето на нивното влегување во сила. 

Број 09-2697 
24 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија, 

Димче Козаров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ, ПОСРЕДУВА-
ЊЕТО ВО ТУРИСТИЧКИОТ ПРОМЕТ И ЗА МИ-
НИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИ-

ТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ 
(пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Угостителска дејност и посредување во ту-

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

Угостителска дејност и посредување во тури-
стичкиот промет можат да вршат и други органи-
зации на здружениот труд, ако ги исполнуваат ус-
ловите пропишани со закон и со прописите донесе-
ни врз основа на закон. 

Под угостителска дејност во смисла на овој 
закон се смета приготвувањето и давањето услу-
ги за исхрана, приготвувањето и послужувањето 
со пијалаци и напивки и давањето услуги за сме-
стување и кампирање. 

Вршењето на угостителска дејност со самосто-
ен личен труд со средства во сопственост на гра-
ѓани се уредува со посебен закон. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд, општестве-

но-политичките организации, општествените орга-
низации, здруженијата на граѓаните и државните 
органи можат да организираат, под услови опре-
делени со закон, давање угостителски услуги на 
членовите на нивните работни заедници, односно 
на членовите на организациите и здруженијата и 
на други лица. 

Член 3 
Општествено-политичките организации, опште-

ствените организации и здруженијата на граѓаните 
можат, заради остварување на своите цели, да по-
средуваат во туристичкиот промет за потребите на 
своите членови. 

Член 4 
За вршење угостителска дејност мора да бидат 

обезбедени минимални технички услови во поглед 
на изградбата, уредувањето и опремата на делов-
ните простории пропишани со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на него. 

За вршење угостителска дејност мора да бидат 
обезбедени минимални здравствено-технички ус-
лови. 

Лицата кои вршат работи на давање угостител-
ски услуги мораат да ја имаат потребната стручна 
подготовка и да ги исполнуваат пропишаните 
здравствени услови. 

Стручната подготовка што мора да ја имаат ли-
цата кои вршат работи на давање угостителски ус-
луги се определува со општиот акт на организа-
цијата на здружениот труд која врши угостител-
ска дејност. 

Член 5 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

посредување во туристичкиот промет мораат да 
располагаат со соодветни работни простории, кои 
ќе одговараат на пропишаните минимално-технич-
ки и здравствено-технички услови, стручен кадар 
и определен 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 здружениот труд, односно со актот на 
другите учесници во посредувањето во туристички-
от промет. 

Минимумот средства од став 1 на овој член го 
определува Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија. 

Член 6 
Одредбите од овој закон не се однесуваат на 

давањето услуги на исхрана и сместување во со-
цијални, здравствени и училишни установи, како 
и на организации кои даваат услуги на исхрана и 
сместување, а што ги основа Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана и други воени установи или 
единици. 

П. ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 7 
Угостителска дејност вршат угостителски ор-

ганизации и други организации на здружениот труд 
кои ја вршат таа дејност како една од своите ос-
новни дејности (угостителско-туристички органи-
зации, земјоделско-прехранбени комбинати и други). 

Угостителска дејност, во согласност со закон, 
можат да вршат, како споредна дејност, организа-
циите на здружениот труд, ако вршењето на таа 
дејност е во непосредна врска со нивната основна 
дејност. 

Член 8 
Организацијата на здружениот труд која врши 

угостителска дејност, покрај приготвувањето и да-
вањето услуги за исхрана, приготвувањето и послу-
жувањето со пијалаци и давањето услуги на сме-
стување, може да врши и други дејности што во-
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обичаено се во врска со угостителската дејност, ако 
ги исполнува условите пропишани за вршење на 
тие дејности. 

Организацијата на здружениот труд, во смисла 
на одредбите од став 1 од овој член може особено 
да се занимава со производство на прехранбени 
производи и пијалаци, да врши транспортни услуги 
и услуги на занаетчиска дејност, да продава стоки 
кои вообичаено се продаваат во угостителски ор-
ганизации, да организира или самата да врши деј -
ности што служат за разонода и рекреација, како 
и да врши други работи вообичаени во угостител-
ството и туризмот. 

Член 9 
Организацијата на здружениот труд која врши 

угостителска дејност, во рамките на дејностите од 
член 8 на овој закон, може да им врши услуги и на 
други организации и на граѓани, а своите произ-
води може да ги продава под услови што важат 
за производните организации на здружениот труд. 

Член 10 
Предметот на работењето на организацијата на 

здружениот труд која врши угостителска дејност 
се определува со актот за нејзиното основање, со-
гласно со обичаите во угостителството, а според 
начинот и видовите на угостителските услуги што 
ги дава. 

Член 11 
Како видови на угостителски објекти, според 

овој закон, се сметаат: хотелот, мотелот, пансионот, 
туристичката населба, преноќиштето, одморалиш-
тето, кампот, ресторанот, експрес ресторанот, ресто-
ранот за самопослужување, млечниот ресторан, на-
родната кујна, ќебапчилницата, кафеаната, т о п и л -
ницата, снек-барот, ноќниот бар, чајџилницата, пив-
ницата, бифето и диско-клубот. 

Видот на угостителскиот објект се определува 
според видот на угостителската услуга што пре-
тежно 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 
Се овластува Комитетот за туризам и угости-

телство да донесе правилник за категоризација на 
сместувачките и други угостителски објекти. 

Организацијата на здружениот труд своите 
угостителски објекти мора да ги распореди во кате-
гории според условите предвидени со правилникот 
од став 1 од овој член. 

Член 13 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

угостителска дејност и самостојните угостители се 
должни: 

1) угостителската дејност да ја вршат сообразно 
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 
им бидат достапни на гостите во секое време, а 
цените на другите услуги на начин достапен на гос-
тите во просториите и просторите каде што се да-
ваат таквите услуги; 

3) да се придржуваат за 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 одделни услуги на исхрана 
и тие услуги да ги даваат во количество и квали-
тет кој одговара на нормативите; 

6) навремено да одговараат 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 изда-
вање ценовници за надворешен пазар, во рокот што 
ќе го одреди таа. 

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 
давањето угостителски услуги на лица од членови-
те 19 и 20 од овој закон, доколку тие не даваат 
услуги и на трети лица. 

Точка 7 од овој член нема да се применува на 
самостојните угостители. 

Собранието на општината може бифињата и 
ќебапчилниците (киосците) на одделни подрачја да 
ги ослободи од обврската од точка 4 став 1 од овој 
член, освен во случаите кога потрошувачот ќе поба-
ра сметка. 

Член 14 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

угостителска дејност можат да даваат угостителски 
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 15 
Едноставни угостителски услуги може да се да-

ваат и амбулантно. 
Амбулантно може да се послужуваат јадења во 

конфекционирана состојба, пијалаци, напивки и 
сладолед во оригинално пакување, кафе и друго, 
сообразно со хигиено-техничките услови. 

III. ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ТУРИСТИЧКИОТ 
ПРОМЕТ 

Член 16 
Како посредување во туристичкиот промет, 

според овој закон, се сметаат: организирањето и 
спроведувањето на туристички патувања и излети 
во земјата и во странство, давањето во закуп плов-
ни објекти и услуги со пловни објекти за спорт и 
разонода, работите на развивање и организирање 
посебни видови туризам (здравствен, ловен и други); 
давањето под закуп возила; вршењето услуги со ту-
ристички водичи; продавањето и посредувањето при 
продажба на угостителски и други туристички ус-
луги; посредувањето при осигурување на патници 
и туристи; менувачките работи; работите околу из-
давање соби во домаќинствата; продавањето влез-
ници за спортски, културни и други приредби, ка -
ко и продавањето туристичка литература и друга 
стока што вообичаено се продава во туристичкиот 
промет. 

Член 17 
Предметот на работењето на организациите на 

здружениот труд кои вршат посредување во ту-
ристичкиот промет мора да биде определен со актот 
за основање, согласно со прописите и обичаите во 
туризмот, со тоа што работите наведени во член 
16 од овој закон мора да бидат поименично наве-
дени. 

Член 18 
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 заста-
пуваат други фирми во вршењето на посредува-
њето во туристичкиот промет. 
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IV. ДАВАЊЕ УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ НА ЧЛЕ-
НОВИ НА РАБОТНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ЧЛЕНО-

ВИ НА ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА 

Член 19 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници, државните 
органи и здруженијата на граѓаните, како и оп-
штествено-политичките и другите општествени ор-
ганизации можат да имаат ресторан, одморалиште, 
експрбс-ресторан, ресторан за самопослужување и 
бифе заради давање угостителски услуги на вра-
ботените, 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 одобре-
ние на општинскиот орган на управата надлежен 
за туризам и угостителство. 

Член 20 
Во одморалиштата можат да им се даваат услу-

ги 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 им даваат угостител-
ски услуги и на вработените во други организации, 
доколку за тоа е склучен договор меѓу основачот 
на одморалиштето и соодветната организација. 

По исклучок од став 1 од овој член одморалиш-
тата можат да им даваат угостителски услуги и на 
трети лица, ако тоа е предвидено со актот за нив-
ното основање. 

Член 21 
Објектите од членовите 19 и 20 од овој закон 

мора да ги исполнуваат минималните технички 
услови, а одморалиштата и минималните и тех-
ничките услови предвидени за угостителските об-
јекти за сместување. 

Одморалиштата кои им даваат услуги за смес-
тување и на трети лица мора да ги исполнуваат 
условите на одделна категорија, предвидена со про-
писите за категоризација на угостителските објекти 
за сместување. 

Член 22 
Двајца или повеќе основачи можат спогодбено 

да организираат заедничко давање угостителски 
услуги за нивните членови, како и заедничко врше-
ње на одделни работи или служби во врска со да-
вањето на тие услуги. 

Односите меѓу основачите од став 1 од овој 
член се уредуваат со договор. 

Член 23 
На домовите и куќите на планинарски друштва, 

летувалиштата наменети за одмор на деца и мла-
дина, или на закупените легла во домаќинствата, 
што служат за повремено организирање на одмор, 
ќе се применуваат само одредбите од овој закон и 
од другите прописи што се однесуваат на обезбе-
дувањето на здравствено-техничките услови. 

Член 24 
Распоредот, почетокот и завршувањето на ра-

ботното време, како и можноста за работа подолга 
од одреденото работно време го утврдува собрание-
то на општината. 

V. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗ-
ГРАДБА, УРЕДУВАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА 

УГОСТИТЕЛСКИТЕ И ТУРИСТИЧКИТЕ 
ОБЈЕКТИ 

Член 25 
Прописите за изградба на инвестиционите об-

јекти се применуваат и на изградбата на угостител-
ските објекти. 

Член 26 
Угостителските и туристичките објекти мораат 

да ги исполнуваат следниве општи минимални ус-
лови: да имаат инсталација за вода за пиење и за 
техничка употреба, санитарен јазол, осветление, 
пристапен пат, фирма за видот и името на објек-
тот, телефон, доколку има телефонска врска со 
местото, и соодветна опрема за отпадоци. 

Во местата каде што нема водовод, канализа-
ција или електрична мрежа, снабдувањето со вода, 
истечување^ на водата, измивањето на клозетот, 
како и осветлувањето ќе се врши во согласност со 
санитарните и противпожарните прописи. 

Член 27 
Угостителските и туристичките објекти за смес-

тување, покрај општите минимални услови, мораат 
да ги исполнуваат и следниве посебни минимални 
услови: 

— да имаат соодветни уреди за капење и заг-
ревање вода; 

— да имаат рецепција; 
— да имаат најмалку една заедничка просто-

рија за дневен престој на гостите; 
— собите мора да бидат суви и светли — соба 

со едно легло мора да има најмалку 8 м2 повр-
шина, соба со 2 легла најмалку 12 м2, а соба со три 
и повеќе легла, за секое легло најмалку по 5 м2 

површина. 
Ако собите се опремени со вградени ормани — 

плакари, со одвоен простор за миење и слично, по-
вршината на собите може да биде и помала од 8 
односно 12 м2 но не помала од 6,5 односно 10 м2. 

Објектите за сместување што имаат четири 
или повеќе ката мора да имаат лифт за гостите. 

Објектите за сместување наменети за гости со 
специфични потреби (ловци, риболовци, скијаши и 
ДРУГО) да имаат посебен простор за чување кучиња, 
соодветни реквизити и др. 

Член 28 
Угостителските објекти за исхрана, покрај оп-

штите минимални услови, мораат да ги исполну-
ваат и следниве посебни минимални услови: да 
имаат работни простории за приготвување на хра-
ната, гардероба, уреди и опрема за работа, за чу-
вање на прехранбените артикли и за разладување 
на храната, како и просторија за послужување. 

По исклучок од став 1 на овој член киосците, 
бифињата, кафеаните и ќебапчилниците со голе-
мина од 10 м2 не мораат да имаат гардероба, кло-
зет и телефон, а киосците и ќебапчилница^ и прос-
торија за послужување. 

Член 29 
Угостителските објекти за разонода, покрај оп-

штите минимални услови, мораат да ги исполну-
ваат и следниве посебни минимални услови: да 
имаат гардероба, просторија за послужување, уре-
ди и опрема за работа, за разладување на пијалаци 
и храна и просторија за приготвување храна. 

VI. УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 30 
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, одредувајќи 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 
вршење на угостителската дејност и посредување-
то во туристичкиот промет, надлежната инспекција 
ќе донесе решение за забрана на вршењето на таа 
дејност. 
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Ако недостатоците на здравствено-техничките 
услови се такви да можат да предизвикаат тешки 
последици на здравјето или животот на корисни-
кот на услугите, надлежниот орган на инспекција-
та веднаш ќе донесе решение за забрана на ко-
ристењето на просториите, уредите или опремата 
наменета за вршење угостителска, односно турис-
ти мка дејност. 

Член 31 
Ако угостителскиот објект не ги исполнува ус-

ловите на категоријата во која е распореден, над-
лежниот орган на пазарната инспекција ќе донесе 
решение со кое ќе му забрани да работи како угос-
тителски објект од таа категорија. 

Член 32 
Применувањето на мерките од член 33 и 34 од 

овој закон не го исклучува применувањето на дру-
гите управни мерки предвидени со други прописи, 
како и примената на казнените одредби од овој за-
кон и другите прописи. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организацијата на здру-
жениот труд, или друго правно лице, ако: 

1) врши угостителска дејност и посредување во 
туристичкиот промет без пропишано одобрение или 
угостителска дејност и посредување со туристич-
киот промет што според својот предмет на работе-
њето, односно според прописите, нема право да ја 
врши (членовите 7, 8, 9 и 10); 

2) ако не ги распореди угостителските објекти 
во категорија (член 12); 

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. 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 100 до 1.000 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд, или друго правно лице. 

Член 34 
Со парична казна од 200 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружениот 
труд, или друго правно лице, ако: 

1) деловните простории во кои врши угости-
телска дејност и посредување во туристичкиот про-
мет не одговараат на пропишаните технички услови 
во поглед на изградбата, уредувањето или опремата, 
или на пропишаните здравствено-технички услови 
(член 4 ставовите 1 и 2 и член 5 став 1); 

2) за вршење угостителски услуги и посреду-
вање во туристичкиот промет користи лице кое не 
ја исполнува стручната подготовка пропишана со 
општиот акт на организацијата на здружениот труд 
и не ги исполнува пропишаните здравствени усло-
ви (член 4 став 3 и 4 и член 5 став 2); 

3) врши угостителска дејност спротивно на од-
редбите на овој закон и обичаите во угостителст-
вото и дава угостителски услуги што не спаѓаат во 
предметот на неговото работење (член 13 став 1, 
точка 1). 

За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни 
со парична казна до 500 динари и одговорното лице 
во организацијата на здружениот труд, или друго 
правно лице. 

Член 35 
Со парична казна од 100 до 2.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружениот 
труд која врши угостителска дејност и самостојниот 
угостител, ако: 

1) не постапува во согласност со член 13 точ-
ка 2; 

2) не се придржува за истакнатите, односно 
објавените цени (член 13 точка 3); 

3) за секоја извршена услуга не издава блок-
регистар од касата или сметка, со евидентен број и 
задржување на копието (член 13 точка 4); 

4) не донесе норматив за трошење на прехран-
бените производи за одделни услуги на исхраната и 
тие услуги не ги дава во количества и квалитет кој 
одговара на нормативите (член 13 точка 5); 

5) навремено не одговори на барањето за ре-
зервација и пансион и не ја изврши прифатената 
резервација според договорените услови (член 13 
точка 6); 

6) не и достави податоци за цените за сместу-
вање и пансион за наредната година на овластената 
организација за издавање ценовници, во рокот што 
го одредила таа организација (член 13 точка 7); 

7) објектите на основачите, освен одморалиш-
тата не се наоѓаат во кругот на работните, односно 
општествените простории (член 19 став 2); 

8) одморалиштата им даваат услуги на трети 
лица, без да е предвидено тоа со актот за нивното 
основање (член 20 став 3); 

9) работи надвор од одреденото работно време 
(член 24). 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 
Се овластува Комитетот за туризам и угости-

телство во рок од 3 месеци од влегувањето во сила 
на овој закон да донесе поблиски прописи за ми-
нималните технички услови за изградбата, уреду-
вањето и опремувањето, одделно за секој вид угос-
тителски објект за сместување, исхрана и разонода. 

532. 
Врз основа на член 4 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за посебниот данок на 
промет на производи и услуги („Службен весник 
на СРМ", бр. 27/77), Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 
24 октомври 1977 година, го утврди пречистениот 
текст на Законот за посебниот данок на промет на 
производи и услуги. 

Пречистениот текст на Законот за посебниот да-
нок на промет на производи и услуги ги опфаќа: 
Законот за посебниот данок на промет на произ-
води и услуги („Службен весник на СРМ", бр. 45/72), 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за посебниот данок на промет на производи и услу-
ги („Службен весник на СРМ", бр. 3/73, 17/74, 30/74, 
19/75, 22/75, - исправка, 34/75, 39/76 и 27/77), во кои 
е означено времето на нивното влегување во сила. 

Бр. 09-2699 
24 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија, 

Димче Козаров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРО-

ИЗВОДИ И УСЛУГИ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Посебниот данок на промет на производите и 

посебниот данок на надоместоците за услугите (во 
натамошниот текст: посебен данок на промет) се 
плаќа според одредбите на сојузниот Закон за ода-
ночување на производите и услугите во прометот, 
на овој закон и на одлуките на општините со кои 
се воведува посебниот општински данок на промет. 
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Член 2 
Со овој закон се уредува и начинот на утврду-

вање на даночната обврска, евидентирањето, прес-
метувањето и плаќањето, контролата на пресмету-
вањето и плаќањето, како и роковите за плаќање 
на основниот и посебниот данок на промет за гра-
ѓаните и граѓанско-правните лица (во натамошниот 
текст даночни обврзници — граѓани). 

II. ПОСЕБЕН РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

Член 3 
Посебниот републички данок на промет се пла-

ќа на производи и услуги определени со Тарифата, 
која е составен дел на овој закон. 

Со Тарифата од став 1 на овој член се утврду-
ваат и стапките на посебниот републички данок на 
промет. 

Член 4 
Посебниот републички данок на промет не се 

плаќа на прометот на употребувани предмети, освен 
на прометот на употребувани предмети од злато и 
од други благородни метали и прометот на природ-
ни скапоцени камења и природен бисер, што ќе го 
изврши граѓанин непосредно, ако со овој закон не 
е поинаку одредено. 

III. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА 
ОБВРСКА, ЕВИДЕНТИРАЊЕ, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
КОНТРОЛА И РОКОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОС-
НОВНИОТ И ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 
ОД ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ - ГРАЃАНИТЕ 

Член 5 
Даночните обврзници — граѓаните данокот на 

промет го плаќаат: како данок по одбивање или 
според стварно остварениот промет на произво-
дите, односно услугите. 

По исклучок, данокот на промет се плаќа и во 
паушален износ. 

Член 6 
Даночните обврзници — граѓаните кои вршат 

угостителска дејност, пресметуваат и плаќаат посе-
бен данок на промет на алкохолните пијалаци спо-
ред набавените количества, односно набавната вред-
ност на тие пијалаци. 

Член 7 
Даночните обврзници — граѓаните данокот на 

промет го плаќаат според местото во кое е извршен 
прометот на производите, односно услугите. 

Член 8 
Данокот на промет по одбивање го плаќаат да-

ночните обврзници — граѓаните кои и данокот од 
личен доход го плаќаат по одбивање. 

Член 9 
Пресметувањето и плаќањето на данокот на 

промет по одбивање го врши исплатителот при ис-
платата на надоместокот и тоа одделно за основ-
ниот одделно за посебниот републички и одделно 
за посебниот општински данок на промет. 

Исллатителот од став 1 на овој член е должен 
пресметаниот и наплатениот данок на промет да го 
уплати во рок од 7 дена од денот на извршената 
исплата на надоместокот. 

Член 10 
Данокот на промет според стварно остварениот 

промет го плаќаат даночните обврзници — граѓа-
ните кои и данокот од личен доход на граѓаните го 
плаќаат според стварно остварениот доход. 

Даночните обврзници од претходниот став се 
обложуваат со данок на промет според состојбата 
искажана во даночната пријава, односно во работ-
ната книга, доколку таа уредно е водена и проме-
тот во неа правилно е искажан. 

За конечната пресметка на данокот на промет, 
даночните обврзници од став 1 на овој член се 
должни на органот за приходи на општината на 
чие подрачје се плаќа данокот на промет да му 
поднесат даночна пријава до крајот на јануари во 
годината во која се врши облог за прометот оства-
рен во изминатата година. 

Со даночната пријава од став 3 на овој член, 
даночните обврзници поднесуваат и конечна прес-
метка што се изготвува врз основа на податоците 
за наплатениот надоместок од продадените произ-
води, односно за извршените услуги и тоа со сос-
тојба на 31 декември во годината за која се врши 
облогот. 

Во пресметката од ставот 4 на овој член се вне-
суваат податоци одделно за посебниот општински 
данок на промет, како и одделно за данокот на 
промет на производи и одделно за данокот на на-
доместоците за услугите. 

Член 11 
Ако органот за приходи на општината утврди 

дека работната книга на даночниот обврзник — 
граѓанинот од член 8 на овој закон не е уредно во-
дена, или во неа не е искажан целиот промет што 
треба да го искаже, или прометот искажан во кни-
гата е во очигледен несразмер со обемот на рабо-
тењето на даночниот обврзник, ќе го утврди про-
метот и ќе изврши пресметување на данокот на 
промет врз основа на други податоци со кои рас-
полага. 

Член 12 
За даночните обврзници од член 10 на овој 

закон, кои според прописите за даноците на гра-
ѓаните не се должни да водат работни книги, прес-
метувањето и наплатувањето на данокот на промет, 
како и поднесувањето на даночните пријави ќе се 
врши според тие прописи. 

Член 13 
Даночните обврзници — граѓаните кои повре-

мено вршат промет со производи, односно услуги, 
освен обврзниците на данокот на промет по одби-
вање, се должни да го пријават секој поединечно 
извршен промет во рок од 15 дена од денот на извр-
шувањето на прометот. 

Член 14 
На самостоен занаетчија — производител, при 

пресметувањето на данокот на промет, со прописи 
на општината може да му се одбие основниот и 
посебниот данок на промет на производите за мате-
ријалите од кои се изработени тие производи, ако: 

1) редовната дејност му е регистрирана претеж-
но како производна, 

2) води работни книги за кои е утврдено дека 
се уредно водени и дека прометот во нив е пра-
вилно искажан, 

3) производите за кои се бара одбивање на да-
нокот на промет му се продадени непосредно на 
крајниот потрошувач и 

4) данокот на промет, за кој се бара одбивање, 
е платен, што се утврдува со фактура или со друга 
соодветна исправа. 

При утврдувањето на износот на платниот ос-
новен, односно посебен, данок на промет на упот-
ребениот материјал кој треба да се одбие, органот 
за приходи на општината ќе ги земе предвид и 
утврдените, односно вообичаените нормативи за пот-
рошокот на тие материјали, ценејќи ја исправноста 
на доказите поднесени од даночниот обврзник. 

Член 15 
Даночните обврзници — граѓаните во општина-

та во која се обложуваат со данок од личен доход 
на граѓаните во паушален износ, го плаќаат и да-
нокот на промет во паушален износ. 

Даночниот обврзник од ставот 1 на овој член 
за извршениот промет на подрачјето на други оп-
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штини данокот на промет го плаќа според ствар-
но остварениот промет. 

Член 16 
Висината на паушалниот износ на данокот на 

промет ја пропишува општината по групи или по 
одделни дејности, или одделни струки од иста деј-
ност. 

Општината може да пропише различни пау-
шални износи на данокот на промет во зависност 
од бројот на жителите на местото каде што се врши 
дејноста, како и според други околности што имаат 
влијание врз обемот на прометот. 

Ако во исто место за исти дејности постојат зна-
чителни разлики во обемот на прометот, општината 
може да пропише и граници во чии рамки се утвр-
дува паушалниот износ. 

Член 17 
Даночните обврзници од член 15 на овој закон 

се должни до крајот на јануари во годината за ко-
ја се врши облогот на органот за приходи на општи-
ната да му поднесат пријави со податоци за про-
метот што би го оствариле во таа година. 

Висината на паушалниот износ на данокот на 
промет за одделен даночен обврзник — граѓанин ја 
утврдува органот за приходи на општината според 
мерилата пропишани со одлука на општината 
(член 13 од овој закон) и податоците од даночната 
пријава. 

Органот за приходи на општината паушалниот 
износ на данокот ќе го утврди одделно за основниот, 
одделно за посебниот републички и одделно за по-
себниот општински данок на промет. 

Член 18 
Даночните обврзници од член 10 на овој закон 

се должни данокот на промет да го платат, и на 
органот за приходи на општината на чие подрачје 
се плаќа данокот на промет да му поднесат доказ 
за платениот данок на промет најдоцна до 20-ти во 
месецот за изминатиот месец. 

Даночните обврзници од членовите 12 и 15 на 
овој закон се должни данокот на промет да го 
плаќаат во роковите и на начинот утврден со про-
писите за даноците на граѓаните. 

Член 19 
Ако данокот на промет е наплатен во општина-

та на чие подрачје даночниот обврзник нема де-
ловно седиште, односно живеалиште, органот на 
управата на таа општина, односно исплатителот на 
надоместокот од член 8 на овој закон, е должен на 
органот на општината надлежен за облог со да-
нокот од личен доход да му достави податоци за 
остварениот промет на неговото подрачје и за прес-
метаниот и уплатениот данок на промет. 

Податоците од став 1 на овој член органот за 
приходи е должен да ги доставува двапати годишно 
и тоа 30 дена по истекот на секое полугодие, а 
исплатителот во рок од 7 дена од денот на испла-
тата. 

Член 20 
Контролата над пресметувањето и плаќањето 

на данокот на промет од страна на даночните обврз-
ници — граѓани ја врши општинскиот орган на 
управата за приходи на општината на чие под-
рачје се плаќа данокот на промет. 

Органот од став 1 на овој член при вршењето 
на контролата е овластен да ги прегледа сите ра-
ботни книги, деловните и помошните простории, 
техничките уреди, како и сите финансиски доку-
менти на даночниот обврзник. 

Даночниот обврзник од став 1 на овој член е 
должен, по барање од органот, да ги даде сите по-
датоци со кои располага, а кои можат да бидат од 
влијание за правилен облог со данокот. 

Член 21 
Даночните обврзници од членовите 10 и 15 на 

овој закон кои даночната пријава нема да ја под-

несат во одредениот рок, ќе платат данок зголе-
мен за 10 отсто од обложениот износ, а најмалку 
100 динари. 

Даночните обврзници од претходниот став кои 
не поднеле пријави ниту во дополнителниот рок 
одреден по писмената покана што им е доставена, 
ќе платат данок зголемен за 20 отсто од обложе-
ниот износ, а најмалку 500 динари. 

Даночните обврзници од член 13 на овој закон 
кои даночната пријава нема да ја поднесат во рок 
од 15 дена од денот на извршувањето на прометот, 
ќе платат данок зголемен за 20 отсто од обложениот 
износ, а најмалку 100 динари. 

Даночниот обврзник нема да го плати зголеме-
ниот данок според ставовите 1, 2 и 3 на овој член, 
ако најдоцна во рокот одреден за поднесување на 
жалба против решението за облог не му поднесе 
на органот за приходи на општината доказ дека 
пријавата не ја поднел поради виша сила (елемен-
тарни непогоди, тешка болест на обврзникот и 
слично). 

Член 22 
Во поглед на присилната наплата, прокнижу-

вањето, жалбите, обновата на постапката, евиденти-
рањето на побарувањата, начинот на исплата на 
побарувањата, гаранството, враќањето, застаренос-
та на данокот на промет сообразно се применуваат 
одредбите на Законот за даноците на граѓаните, а 
во поглед на прекршоците ќе се применуваат од-
редбите на членовите 54 и 55 од Законот за ода-
ночувањето на производите и услугите во прометот. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за воведување репуб-
лички данок на промет на стоки на мало („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/72). 

ТАРИФА ЗА ПОСЕБНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК 
НА ПРОМЕТ 

Тарифен број 1 
На прометот на сите производи што служат за 

крајна потрошувачка се плаќа посебен републички 
данок на промет на производи по стапка од 4,5 
отсто. 

Не се плаќа посебен републички данок на про-
мет на производи според овој тарифен број на: 

1) производите за кои во оваа тарифа се пред-
видени посебни стапки, 

2) производите за кои со Законот за оданочу-
вање на производите и услугите во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 33/72) и со овој за-
кон, односно со Тарифата се предвидени даночни 
ослободувања, 

3) сода-водата и минералната вода, 

Тарифен број 2 

На прометот на моторни возила и пловни об-
јекти на моторен погон се плаќа посебен републич-
ки данок на промет на производи по стапка од 
6 отсто, а за патничките автомобили од 4 отсто. 

Даночната стапка од став 1 на овој тарифен 
број се намалува за стапката на посебниот општин-
ски данок на промет на производи што е пропи-
шана за овие производи, со тоа што не може да 
биде помала од 3 отсто, а за патнички автомобили 
од 1 отсто. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
— Посебен републички данок на промет на про-

изводи по овој тарифен број се плаќа и на мотор-
ните возила што ги увезуваат граѓаните и гра-
ѓанско-нравните лица. Во овој случај посебниот 
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данок го плаќа граѓанинот, односно граѓанско-
правното лице, во местото на своето живеалиште, 
односно седиште. 

Тарифен број 3 
Посебен републички данок на промет на про-

изводи се плаќа по стапка од 6 отсто на прометот 
на: 

1) телевизори во боја, 
2) стерео-радио приемници и стерео-грамофони 

и магнетофони, 
3) грамофонски плочи, 
4) музички ормани (кабинети), 
5) мотори за бродови и чамци со јачина над 

9 КС, 
6) фотографски апарати, чија малопродажна 

цена без данокот на промет е поголема од 2,50 
динари парче, 

7) фото-камери и кино-проектори, 
8) машини за пишување, чија малопродажна 

цена без данокот на промет е поголема од 2.000 ди-
нари парче, 

9) надворешни и внатрешни гуми за патнички 
возила, 

10) украсна стока, 
11) рачни и џебни часовници, чија малопро-

дажна цена без данок на промет е поголема од 200 
динари парче, 

12) парфимериски, козметички и тоалетни пре-
парати од тарифен број 3 точка 306 од Царинската 
тарифа, освен прашоците и пастите за заби и ло-
сиони за уста, 

13) природни скапоцени камења и природен би-
сер и предмети изработени од тие камења и би-
сери и 

14) кожа од рептилии (змии, гуштери, крокоди-
ли) и благородни и фини крзна и производи од 
тие кожи и крзна (облеки, обувки и др.). 

Тарифен број 4 
На прометот на алкохолните и на вештачките 

безалкохолни пијалаци се плаќа посебен републич-
ки данок на промет на производи, и тоа: 

1. На прометот на алкохолните и на вештачките 
безалкохолни пијалаци произведени од 50 отсто и 
повеќе домашни суровини во вредности: 

— природно вино, ракија и вињак 4 отсто, 
— пиво и други алкохолни пијалаци 12,5 отсто, 
— вештачки безалкохолни пијалаци 4 отсто. 
2. На прометот на алкохолните и на вештач-

ките безалкохолни пијалаци од сите видови произ-
ведени со помалку од 50 отсто домашни суровини, 
сметано по вредности 30 отсто. 

Тарифен број 5 
На прометот на книги и други публикации се 

плаќа посебен републички данок на промет на про-
изводи по стапка од 35 отсто. 

Посебен републички данок на промет на произ-
води од став 1 на овој Тарифен број не се плаќа 
на прометот на: книги, брошури и други публика-
ции, грамофонски плочи, снимени магнетофонски и 
видео-касети и снимени магнетофонски и магнет-
ни ленти — од областа на науката, уметноста, кул-
турата, образованието и воспитувањето, стручни 
публикации, информативен печат, филмови за на-
става и каталози и книги на музеи, ликовни гале-
рии и изложби. 

Мислење за тоа дали се во прашање производи 
од став 2 на овој Тарифен број е должен да прибави 
издавачот, односно увозникот од републичкиот ор-
ган на управата надлежен за работите на култу-
рата пред пуштањето на тие производи во прометот. 

За публикации издадени во другите социјалис-
тички републики, односно социјалистичките авто-
номни покраини, што се наоѓаат во прометот на 
територијата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија важи мислењето издадено од надлежниот 
орган на соодветната република, односно покра-
ина. 

Тарифен број 6 
На продадени билети за кино-претстави се пла-

ќа посебен републички данок на надоместок за ус-
луги по стапка од 17 отсто, а за филм прикажан 
на лента од 16 мм по стапка од 7 отсто. 

Не се плаќа данок, по овој тарифен број, кога 
филмот се прикажува во образовни и научни ус-
танови и со подвижен кинопроектор. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
— Даночната основица на данокот по овој тар. 

број претставува цената за секој продаден билет. 

Тарифен број 7 
На менични кредити се плаќа посебен репуб-

лички данок на надоместок за услуги, и тоа: 

Износ на меничниот 
кредит во динари Динари 

ДО 100 0,20 
над 100 ДО 150 0,30 
над 150 ДО 200 0,40 
над 200 ДО 300 0,50 
над 300 ДО 500 0,75 
над 500 ДО 750 1,10 
над 750 ДО 1.000 1,50 
над 1.000 ДО 1.500 2,00 
над 1.500 ДО 2.000 3,00 
над . 2.000 ДО 3.000 4,00 
над 3.000 ДО 5.000 6,00 
над 5.000 ДО 7.500 10,00 
над 7.500 ДО 10.000 15,00 
над 10.000 ДО 15.000 20,00 
над 15.000 ДО 25.000 30,00 
за секои натамошни 100 динари 0,20 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1. На меничните кредити што гласат во стран-

ска валута данокот се плаќа на износот на м е ш а -
ниот кредит во динари, по курсот кој важи во 
моментот на настанувањето на даночната обврска. 

2. На мениците издадени во странство, а пла-
тнен во Југославија, по кои веќе е платен данок, 
односно такса, според странските прописи, се плаќа 
данок во износ од 10 динари на меничниот износ. 
Ако на мениците не е платен данок, односно такса, 
според странските прописи, се плаќа данок според 
овој тар. број. 

На мениците издадени во странство, а плативи 
во Југославија, даночен обврзник е меничниот дове-
рител, а данокот се плаќа при откупот на меницата 
од домашната банка. 

3. На меници издадени во странство, а плативи 
во странство или во Југославија, ќе се плати да-
нок според овој тарифен број ако по тие меници 
се бара интервенција на наши органи, без оглед на 
тоа дали на таквите меници е веќе платен данок 
или такса според странските прописи, па и во слу-
чаите од точка 2 на став 1 на оваа забелешка. 

4. На меници издадени во Југославија данокот 
се плаќа исклучиво со употреба на пропишани ме-
нични бланкоти од единствено издание, и тоа во 
моментот на издавањето на меницата. 

За менични кредити над 25.000 динари претход-
но треба да се доплати данокот според овој тари-
фен број на износ над 25.000 динари ка ј Народ-
ната банка која доплатата на данокот ќе ја потвр-
ди на меничниот бланкет пропишан за сумата од 
15.000 до 25.000 динари и на него ќе ја означи но-
вата менична вредност за која меничниот бланкет 
важи по доплатувањето на данокот. 

За мениците што се издаваат во Југославија врз 
основа на меѓудржавни кредитни спогодби и на 
кредитни спогодби на југословенските организации 
на здружениот труд со странски финансиски лица, 
употребата на пропишаниот меничен бланкет не е 
задолжителна, па меницата може да биде попол-
нета и на странски јазик. Во тој случај, данокот 
според овој тарифен број мора да го наплати до-
машната банка, најдоцна при откупот на меницата. 
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5. Единствени менични б л анкети издава Народ-
ната банка на Југославија. 

Во поглед на изработката, продажбата на за-
мената на меничните бланкети, согласно важат 
прописите за изработката, продажбата и замената 
на административните таксени марки. 

6. За меничните кредити дадени во Југославија 
на општествени правни лица, како и за менични 
кредити за изградба на станови или за купување 
на новоизградени и уште неуселиви станови од ор-
ганизацијата на здружениот труд што ги произве-
дува за пазар, данокот според овој тарифен број 
се плаќа со употреба на бланкет определен за вред-
ност од 1.000 до 1.500 динари, без оглед на виси-
ната на меничниот кредит. 

7. Меничните бланкети од емисиите пред вле-
гувањето во сила на овој закон можат да се ко-
ристат до 31 декември 1974 година. 

533. 

Врз основа на член 32 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за вршење угости-
телска дејност со личен труд и сопствени средства 
(„Службен весник на СРМ", број 30/77), Законодав-
но-правната комисија на Собранието на СРМ, на сед-
ницата одржана на 24 октомври 1977 година, го 
утврди пречистениот текст на Законот за вршење 
угостителска дејност со самостоен личен труд со 
средства во сопственост на граѓани. 

Пречистениот текст на Законот за вршење уго-
стителска дејност со самостоен личен труд со сред-
ства во сопственост на граѓани ги опфаќа: Зако-
нот за вршење угостителска дејност со личен труд 
и сопствени средства („Службен весник на СРМ", 
бр. 37/73 и 16/74 — исправка) и Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за вршење угости-
телска дејност со личен труд и сопствени средства 
(„Службен весник на СРМ", број 30/77) во кои е оз-
начено времето на нивното влегување во сила. 

Број 09-2698 
24 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната 
комисија, 

Димче Козаров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СА-
МОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОП-

СТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 
(пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
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, посредува-
њето во туристичкиот промет и минималните тех-
нички услови на угостителските објекти, со овој 
закон и со прописите донесени врз основа на нив. 

Член 2 
Работните луѓе можат со личен труд и свои 

средства да вршат угостителска дејност (самостојни 
угостители) под услови определени со овој закон. 

За вршењето на угостителска дејност самостој-
ните угостители основаат угостителски дуќан. 

Самостојните угостители имаат во начело иста 
општествено-економека положба и во основа исти 
права и обврски како и работните луѓе во органи-
зациите на здружениот труд. 

Член 3 
Самостојните угостители можат да го здружу-

ваат својот труд и своите средства на трудот за-
ради вршење на угостителска дејност во заеднички 
угостителски дуќан. 

Член 4 
Самостојните угостители можат да го здружу-

ваат својот труд и средства со трудот на другите 
работници во договорни организации на здруже-
ниот труд на начин и под услови определени со 
овој закон. 

Самостојните угостители можат, на начин и под 
условите определени со овој закон, да го здружу-
ваат својот труд и средства, да се поврзуваат со 
организациите на здружениот труд во разни облици 
на кооперација и да склучуваат договори за меѓу-
себна соработка. 

Член 5 
По исклучок, самостојните угостители можат да 

користат дополнителен труд на ограничен број на 
други лица кога е тоа оправдано поради природата 
на дејноста што ја вршат, ако за тоа постојат оп-
штествени потреби и ако се исполнети и другите 
услови определени со овој закон. Дополнителниот 
труд на други лица не може да се користи на на-
чин и под услови кои би овозможувале присвоју-
вање на вишокот на трудот на овие работници. 

Член 6 
Самостојните угостители имаат право на соп-

ственост на средствата за работа и на деловните 
простории кои одговараат на економската и тех-
ничката природа за вршење на нивните дејности 
со личен труд, во границите и под условите опре-
делени со закон. 

Самостојните угостители од став 1 на овој член 
кои основаат договорна организација на здруже-
ниот труд или се здружуваат на некој друг, со овој 
закон определен начин, имаат право на сопстве-
ност над средствата и работните простории што ги 
вложиле во таа организација како и на други пра-
ва во границите и под условите определени со за-
кон. 

Член 7 
Во сите облици на здружување на трудот и 

средствата предвидени со овој закон сообразно ќе 
се применуваат начелата за управување и работење 
на организациите на здружениот труд, ако со овој 
закон не е поинаку определено. 

П. УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАН НА САМОСТОЕН 
УГОСТИТЕЛ 

Член 8 
Угостителски дуќан може да врши една или по-

веќе видови на угостителски услуги. 
Како видови на угостителски услуги, во сми-

сла на овој закон, се сметаат исхраната, сместува-
њето и точењето на алкохолни и безалкохолни 
пијалаци. 

Член 9 
Предметот на работење на угостителскиот ду-

ќан се определува, според обичаите во угостител-
ството по видови на угостителски услуги и на-
чинот на вршење на тие услуги. 

Самостојните угостители можат да основаат: мо-
тел, пансион, ноќевалиште, ресторан, гостилница, 
народна кујна, ќебапчилница, чајџилница и бифе. 
Видот на угостителскиот дуќан се утврдува според 
угостителските услуги што дуќанот претежно ги 
врши. 

О П Ш Т И Н С К И О Т орган на управата надлежен за 
работите во туризмот и угостителството може да 
издаде одобрение за основање диско-клуб во од-
делни подрачја и да пропише додатни технички 
и други услови за работа на тој објект. 
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Член 10 
Угостителски дуќан што врши услуги за смес-

тување и пансион може да има најмногу 20 легла. 

Член 11 
Угостителскиот дуќан може, без посебно одо-

брение, да врши дополнително и други дејности кои 
се во врска со неговата основна дејност, а се вооби-
чаени во угостителството (продавање на преработ-
ки на тутун, кибрит, разгледници, сувенири, изда-
вање на чамци и чадори под наем), организирање 
на забави, како и непосредно вршење на забавни 
и слични дејности кои служат за разонода и ре-
креација на гостите (издавање на спортски рекви-
зити и сл.). 

Угостителскиот дуќан не може, во рамките на 
дополнителната дејност, да врши услуги и на трети 
лица. 

Член 12 
Угостителскиот дуќан работи врз основа на одо-

брение. 
Член 13 

Самостојниот угостител самостојно и трајно ја 
врши угостителската дејност што е предмет на ра-
ботењето на угостителскиот дуќан. 

Самостоен угостител може да врши угостител-
ска дејност и само за определено време во текот 
на годината (за време на туристичката сезона и сл.). 

Член 14 
Угостителски дуќан може да основа лице што 

ги исполнува следниве услови: 
1) да е деловно способно; 
2) да има пропишана стручна подготовка на ј -

малку на квалификуван угостителски работник, или 
да е стручно оспособено за вршење на угостител-
ската дејност и да ги исполнува општите здравстве-
ни услови; 

3) да е државјанин на СФРЈ; 
4) да не му е забрането самостојно вршење на 

угостителска дејност со правосилна судска пресуда 
или со решение за прекршок, односно да не е осу-
дуван за кривично дело против основите на соци-
јалистичкото самоуправно општествено уредување 
и безбедноста на СФРЈ, стопанството и единството 
на југословенскиот пазар и кривични дела против 
другите општествени вредности предвидени со чле-
новите 245, 246, 251 и 252 од К З на СФРЈ; 

5) тоа или член на неговото потесно семејство, 
што живее во заедничко домаќинство, да немаат 
угостителски дуќан на територијата на СФРЈ; 

6) да има деловни простории кои одговараат на 
пропишаните технички услови во поглед на из-
градбата, уредите, опремата и здравствено-технич-
ките услови пропишани за определениот вид на 
угостителски дуќан; 

7) да не е во работен однос и да не врши дру-
га самостојна дејност; 

8) да ги исплатило стасаните придонеси и да-
ноци. 

Како член на потесното семејство, во смисла на 
точка 5 од овој член, се сметаат: брачниот другар, 
децата, посвоениците, родителите и посвоителите, 
ако живеат во заедничко домаќинство со лицето 
што основа, односно има угостителски дуќан. 

Член 15 
Одобрение за основање на угостителски дуќан 

издава општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на угостителството. 

Одобрението особено содржи: 
а) личното име на самостојниот угостител; 
б) видот на угостителеќата дејност што ќе биде 

предмет на работа на угостителскиот дуќан, однос-
но видот на угостителскиот дуќан; 

в) деловното седиште на угостителскиот дуќан; 
г) обврската угостителскиот дуќан да почне со 

работата во рок од 6 месеци; 

д) означување дали угостителските услуги се 
вршат во текот на целата година или само во опре-
делено време (сезонски или слично). 

Ако се основа заеднички угостителски дуќан, 
одобрението за основање мора да ги содржи лични-
те имиња на сите основачи. 

Член 16 
Издавањето на одобрение за основање на уго-

стителски дуќан не може да се одбие ако лицето 
ги исполнува условите пропишани со овој закон. 

Ако одобрението за основање на угостителски 
дуќан се издаде на лице чие место на живеење е 
на подрачјето на друга општина, органот на упра-
вата надлежен за работите на угостителството е 
должен, во рок од 8 дена од издавањето на одо-
брението, да го извести органот на управата надле-
жен за работите на угостителството на таа оп-
штина. 

Член 17 
Секој угостителски дуќан мора да биде запишан 

во регистарот на угостителските дуќани. 
Регистарот го води општинскиот орган на упра-

вата што го издало одобрението. 
Уписот на угостителскиот дуќан во регистарот 

се врши по службена должност, во рок од 10 дена 
од денот на издавањето на одобрението за основа-
ње на угостителски дуќан. 

Со запишувањето во регистарот угостителскиот 
дуќан се смета за основан. 

Се овластува Комитетот за туризам и угости-
телство да го пропише начинот на водењето и 
образецот на регистарот. 

Член 18 
Стручната подготовка се докажува со свидетел-

ство за завршено угостителско училиште и положен 
завршен испит, односно со свидетелство за по-
ложен стручен испит за квалификуван работник од 
угостителска струка. 

Стручната оспособеност се утврдува со прове-
рување од страна на посебна комисија, доколку 
кандидатот има завршено основно образование спо-
ред наставната програма која важела во времето 
на неговото школување. 

Комитетот за туризам и угостителство, во со-
гласност со Републичкиот секретаријат за труд, а 
по претходно добиено мислење од Стопанската ко-
мора на Македонија, ја пропишува програмата и 
начинот на проверување на стручната оспособе-
ност, како и составот на комисијата. 

Член 19 
Угостителскиот дуќан задолжително има свое 

деловно седиште. 
Угостителскиот дуќан може да има само едно 

деловно седиште. 
Како деловно седиште се смета местото озна-

чено во одобрението за основање на угостителскиот 
дуќан. 

Угостителскиот дуќан дејноста ја врши во де-
ловни простории. 

Член 20 
Деловните простории мораат да бидат во мес-

тото определено како деловно седиште на угости-
телскиот дуќан. 

За вршење на угостителски услуги угостител-
ските дуќани можат до деловните простории, за-
висно од локалните урбанистички прописи, да уре-
дат летни бавчи со претходно одобрение од општин-
скиот орган на управата, надлежен за работите на 
угостителството. 

Член 21 
Самостојниот угостител може да изврши про-

мена на деловните простории и на деловното се-
диште на угостителскиот дуќан. 

Промена на деловните простории во иста оп-
штина, или на општините на град Скопје, само-
стојниот угостител може да изврши без добиено 
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одобрение од општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на туризмот и угостителството. 

Во случај на промена на деловното седиште на 
угостителскиот дуќан од една во друга општина, 
одобрението за основање на угостителскиот дуќан 
престанува да важи со поднесувањето на одјава. 

Промената на деловното седиште се запишува 
во регистарот на угостителските дуќани во рок од 
10 дена од денот на настанатата промена. 

Член 22 
Угостителскиот дуќан може да врши услуги са-

мо во рамките на угостителската дејност означена 
во одобрението за основање. 

Член 23 
Угостителскиот дуќан работи под фирма во 

која е содржано личното име на самостојниот уго-
стител и видот на угостителскиот дуќан. На фир-
мата можат да се внесат и други ознаки. 

На фирмата на заедничкиот угостителски ду-
ќан мора да биде назначено дека е заеднички уго-
стителски дуќан и личното име најмалку на еден од 
основачите. Називот под кој угостителскиот дуќан 
работи мора да биде истакнат над или покрај вле-
зот на деловната просторија. 

Член 24 
Самостојниот угостител, на кого му е издадено 

одобрението за основање на угостителски дуќан, 
лично го води угостителскиот дуќан и ги врши ра-
ботите во него. 

Член 25 
По исклучок, самостојниот угостител може, врз 

основа на одобрение, преку работоводител, да го 
води односно привремено да го запре водењето на 
угостителскиот дуќан: 

1) за време на болест, 
2) за време на користење на одмор или отсуство 

по кој и да е друг основ, 
3) за време на отслужување на воена обврска 

или вршење на друга јавна служба, 
4) во случај на губење на деловната просторија 

без негова вина, како и при вршењето на поголеми 
поправки на деловните простории или опремата, 

5) во случај на притвор, 
6) во случај на издржување казна затвор до 6 

месеци. 
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. 

Водење преку работоводител, односно привре-
мено запирање во случај од став 1 од овој член мо-
же да се одобри само додека постојат тие причини, 
а најдолго до една година. 

По исклучок, во случаите од точките 1 и 3 од 
став 1 од овој член општинскиот орган на упра-
вата, надлежен за работите на угостителството, 
може да го продолжи овој рок додека постојат тие 
причини. 

Работоводителот мора да ги исполнува усло-
вите од точките 1, 2, 3, 4, 5 и 7 на член 14 од 
овој закон. 

Одобрението од став 1 на овој член не е потреб-
но ако, привременото запирање на водењето на уго-
стителскиот дуќан трае помалку од 8 дена. 

Член 26 
Одобрението за водење преку работоводител, од-

носно за привремено запирање на угостителскиот 
дуќан, го издава, по барање од самостојниот уго-
стител, општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на угостителството. 

Привременото запирање мора да се објави на 
влезната врата на деловната просторија. 

Член 27 
Самостојниот угостител е должен да го пријави 

продолжувањето на водењето на угостителскиот 
дуќан на општинскиот орган на управата надле-

жен за работите на угостителството во рок од 8 де-
на од престанокот на причината поради која наста-
нало привременото запирање. 

Член 28 
Угостителскиот дуќан престанува: 
1) со смртта на самостојниот угостител; 
2) со одјавување; 
3) со огласување престанок на угостителскиот 

дуќан; 
4) по силата на законот. 
Престанокот на угостителскиот дуќан се утвр-

дува со посебно решение за престанок. 
Решението од став 2 на овој член се донесува 

во рок од 10 дена од настапувањето на основата 
за престанок. 

Угостителскиот дуќан се брише од регистарот 
на угостителските дуќани по правосилноста на ре-
шението за неговиот престанок, доколку со овој 
закон не е поинаку определено. 

Со бришењето од регистарот угостителскиот 
дуќан престанува со работа. 

Со смртта или со настапување на основите за 
престанок по силата на законот ка ј еден од самос-
тојните угостители во заедничкиот угостителски ду-
ќан, другите основачи можат да продолжат со во-
дењето на дуќанот. Тие се должни, во рок од 15 
дена од настапувањето на тие околности, да го 
известат за тоа општинскиот орган што го води 
регистарот за да се изврши соодветна измена во 
регистарот. 

Член 29 
Одјавувањето на угостителскиот дуќан се врши 

писмено или со изјава на записник пред органот 
што го издал одобрението за основање на дуќанот. 

Член 30 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

работите на угостителството, ќе донесе решение за 
престанок на угостителски дуќан, ако: 

1) дополнително утврди дека самостојниот угос-
тител одобрението за основање на угостителски ду-
ќан Iо добил врз основа на лажни документи; 

2) судот на честа на Стопанската комора утвр-
ди потешки повреди на деловните обичаи на угос-
тителскиот дуќан. 

Член 31 
Угостителскиот дуќан престанува по силата на 

законот ако самостојниот угостител: 
1) ја изгуби деловната способност, освен во слу-

чаите од член 34; 
2) со правосилна судска пресуда биде осуден 

на забрана на вршење угостителска дејност; 
3) со правосилно решение на судијата за прекр-

шоци му се одземе одобрението за вршење на угос-
тителска дејност; 

4) биде осуден на издржување казна затвор во 
траење подолго од 6 месеци; 

5) не почне со работа за време од 6 месеци од 
денот на издавањето на одобрението за вршење на 
угостителска дејност; 

6) засновал работен однос или врши друга са-
мостојна стопанска дејност; 

7) престане да ги исполнува пропишаните за-
конски услови; 

8) ако самостојниот угостител стапи во заеднич-
ки угостителски дуќан, или ако основа договорна 
организација на здружениот труд; 

9) престане да располага со деловната просто -
риј а во која ја врши угостителската дејност, или 
ако средствата за работа престанат да бидат не-
гова сопственост. 

Член 32 
Во случај на смрт или губење на деловната 

способност на самостојниот угостител неговиот бра-
чен другар или малолетните деца можат да продол-
жат со Бодењето па угостителскиот дуќан сами или 
преку работоводител. 
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Член 33 
Продолжувањето на водењето на угостителскиот 

дуќан од член 32 на овој закон задолжително се 
пријавува на органот на управата надлежен за 
работите на угостителството на општината на чие 
подрачје се наоѓа деловното седиште на дуќанот, 
во ро -̂ од 3 месеци од смртта, односно губењето на 
деловната способност на самостојниот угостител. 

Кон пријавата од став 1 на овој член се при-
лага: 

1) извод од матичната книга на умрените за 
смртта на самостојниот угостител; 

2) докази дека брачниот другар, односно рабо-
т о в о д н и о т , ги исполнува условите од точките. 1, 
2, 3, 4, 5 и 7 од член 14 на овој закон. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на угостителството, со решение ќе го одоб-
ри продолжувањето на водењето на угостителскиот 
дуќан од брачниот другар, односно малолетните 
деца, ако за тоа се исполнети пропишаните усло-
ви. Одобрението за продолжување водењето на 
угостителскиот дуќан може да се даде и во текот 
на отказниот рок за престанок на работниот однос 
на брачниот другар, односно на малолетните деца. 

Член 34 
Брачниот другар, односно малолетните деца кои, 

во рокот од став 1 на претходниот член, не го при-
јават продолжувањето на водењето на угостител-
скиот дуќан, го губат правото на продолжување 
водењето на угостителскиот дуќан. 

Член 35 
-Заеднички угостителски дуќан можат да осно-

ваат најмногу тројца самостојни угостители. 
^ Лицата што основаат заеднички угостителски 

дуќан мораат да ги исполнуваат условите пропи-
шана за основање и работење на угостителски ду-
ќан, доколку со овој закон не е поинаку опре-
делено. 

Како заеднички угостителски дуќан не може 
да се основе: бифе, ќебапчилница и чајџилница. 

Член 36 
Лицата што основаат заеднички угостителски 

дуќан со договор ги регулираат работните и дру-
гите меѓусебни односи. 

Договорот за основање на заеднички угостител-
ски дуќан мора да ги содржи: 

а) имињата на основачите, самостојните угос-
тители; 

б) предметот ца работењето; 
в) деловното седиште и деловната просторија; 
г) начинот на водење на заедничкиот угости-

телски дуќан; 
д) одредби за материјалната одговорност спре-

ма трети лица; 
ѓ) начинот на утврдување и распределба на до-

ходот; 
е) начинот и условите за истапување на оддел-

ни основачи од заедничкиот угостителски дуќан и 
за пристап на нови договорувачи; 

ж) одредби за начинот на престанување на ра-
ботата на заедничкиот угостителски дуќан. 

III. ДЕЛОВНА СОРАБОТКА НА САМОСТОЈНИОТ 
УГОСТИТЕЛ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 37 
Самостојните угостители можат да засноваат 

долгорочна или привремена деловна соработка со 
организациите на здружениот труд што вршат угос-
тителска дејност (деловна соработка). 

Предмет на деловната соработка може да биде 
вршење на угостителски услуги и други работи од 
дејноста на угостителскиот дуќан. 

Член 38 
Самостојниот угостител може со организација 

на здружениот труд и друга организација или 
државен орган да договори вршење на определе-
ни угостителски услуги за нивни потреби, односно 
за потребите на членовите на нивните работни за-
едници. 

Со договорот од став 1 на овој член може да се 
предвиди самостојниот угостител да врши угости-
телски услуги во просториите на организацијата на 
здружениот тр^д или органот, или на некое друго 
место (градилиште и сл.) надвор од деловните прос-
тории на угостителскиот дуќан на самостојниот 
угостител. 

Член 39 
Самостојниот угостител може, согласно со до-

говор и закон, својот труд и средства на трудот 
да ги здружува со организациите на здружениот 
труд во различни облици на кооперација и во дру-
ги ВРЈДОВИ деловна соработка, да учествува во упра-
вувањето со заеднички работи и во распределбата 
на доходот остварен со таа соработка. 

Член 40 
Деловната соработка од членовите 37, 38 и 39 

на овој закон се засновува со писмен договор пот-
врден од самоуправниот орган на организацијата 
на здружениот труд, општествената организација 
или државниот орган. 

IV. ДОГОВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ 

Член 41 
Самостојниот угостител може својот труд и 

средства да ги здружува со трудот на други лица во 
посебни организации на здружениот труд (во ната-
мошниот текст: договорни организации на здруже-
ниот труд). 

Самостојниот угостител може да го здружи 
својот труд и средства за работа со трудот на дру-
ги лица само во една договорна организација на 
здружениот труд. 

Во договорните организации важат, во соглас-
ност со општите принципи за здружување на тру-
дот и на општествените средства, во принцип 
еднакви самоуправни општествено-економски одно-
си и општи услови на стопанисување како и во 
организациите на здружениот труд. 

Член 42 
Договор за основање договорна организација 

склучуваат самостојниот угостител, вработените ра-
ботници и овластени претставници на општинскиот 
оргач на управата надлежен за работите на ту-
ризмот и угостителството, општинскиот синдикален 
совет и Стопанската комора на Македонија. 

Член 43 
Во договорната организација на здружениот 

труд самостојниот угостител и лицата што го здру-
жуваат својот труд ги регулираат меѓусебните од-
носи со договорот за основање, со статут и со 
други општи акти на договорната организација 
на здружениот труд. 

Член 44 
Договорот за основање ги содржи особено: 
1) фирмата и називот на договорната органи-

зација на здружениот труд; 
2) седиштето; 
3) дејноста што е предмет на работење на до-

говорната организација на здружениот труд; 
4) наведување и вредноста на средствата што 

самостојниот угостител ги вложува во договорната 
организација на здружениот труд; 

5) правата и должностите на самостојниот угос-
тител врз основа на здружувањето на трудот и на 
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средствата за работа во договорната организација 
на здружениот труд; 

6) правата и должностите на лицата, здружени 
врз основа на здружувањето на трудот во договор-
на организација на здружениот труд; 

7) начинот и роковите на отплатата на средст-
вата што самостојниот угостител ги вложил во до-
говор, тата организација на здружениот труд; 

8) основите и мерилата за исплатувањето, како 
и начинот на исплатување на делот на самостојниот 
угостител од доходот на договорната организација 
на здружениот труд што му припаѓа врз основа на 
вложените средства; 

9) одговорноста на договорната организација на 
здружениот труд за обврски кон трети лица. 

Фирмата на договорната организација на здру-
жениот труд мора да се означува со кратенката 
,,ДОЗТ". 

Член 45 
Договорот за основање договорна организа-

ција на здружениот труд подлежи на одобрување 
од органот на управата, надлежен за работите на 
угостителството, на чие подрачје е седиштето на 
организацијата, а по добиеното мислење од општин-
скиот синдикален совет. При одобрувањето на до-
говорот за основање, органот на управата надлежен 
за работите на угостителството, покрај неговата 
угослгсеност со овој закон, цени дали самостој-
ниот угостител ги исполнува условите за раководе-
ње со договорната организација на здружениот труд 
и дали средствата што самостојниот угостител ги 
вложува во доховорната организација на здруже-
ниот труд, како и тој самиот и лицата со оглед на 
својата стручност и на бројот, гарантираат дека 
оваа организација ќе биде способна за вршење на 
својата дејност. 

Против решението на органот од став 1 на овој 
член дозволена е жалба на договорните страни или 
на општинскиот синдикален совет. 

За жалбата решава надлежниот орган на упра-
вата. 

До одобрувањето на договорот за основање, до-
говорната организација на здружениот труд не 
може да започне со работење. 

Член 46 
Договорната организација се запишува во суд-

скиот регистар според прописите што важат за 
организациите на здружениот труд. 

Член 47 
Врз основа на договорот за основање самостој-

ниот угостител и лицата донесуваат статут на до-
говорната организација на здружениот труд. 

Статутот на договорната организација на здру-
жениот труд подлежи на потврдување од страна 
на општинското собрание. 

Член 48 
Средствата за основање и за започнување ра-

ботата на договорната организација на здружениот 
труд, во согласност со договорот за основање, са-
мостојниот угостител ги обезбедува на тој начин 
што ги вложува во договорната организација на 
здружениот труд или исклучиво ги дава само во 
закуп. 

Пазарната вредност на средствата што самос-
тојниот угостител ги вложува во договорната орга-
низација на здружениот труд мора да биде служ-
бено проценета. 

Дел од средствата за основање и започнување 
со работа на договорната организација на здруже-
ниот труд можат да обезбедат и организации на 
здружениот труд. општините и Републиката како 
и дру! и општествено-правни лица врз основа на 
начелата што важат за здружување на средствата 
во организации на здружениот труд. 

Член 49 
Правата и должностите на самостојниот угос-

тител се утврдуваат, во согласност со законот, во 

договорот за основање, статутот и во други општи 
акти на договорна Ја организација на здружениот 
труд. Правата и должностите на самостојниот угос-
тител, кои во согласност со законот или со догово-
рот за основање се утврдени во статутот на дого-
ворната организација на здружениот труд, можат 
да се изменам само со негова согласност. 

Додека самостојниот угостител ги држи своите 
средства вложени во договорната организација на 
здружениот труд, тој раководи со работењето на 
оваа организација, освен ако учеството на неговите 
средства падне под минимумот што е утврден со 
овој закон. 

Ако самостојниот угостител поради болест, по-
долго отсуство или од други причини одредено вре-
ме не може да ги врши своите задачи, може да 
одреди заменик кој за тоа време ќе раководи со до-
говорната организација на здружениот труд во 
согласност со законот, договорот за основање и ста-
тутот. Заменикот мора да ги исполнува условите за 
раководење со договорната организација на здру-
жениот труд. За одредувањето на заменик треба 
во рок од 8 дена да се извести надлежниот општин-
ски орган на управата. 

Ако самостојниот угостител ги отуѓи своите 
средства што ги вложил во договорната организа-
ција на здружениот труд, правата и должностите 
од ставовите 1, 2 и 3 па овој член може да ги презе-
ме новиот сопственик, доколку ги исполнува усло-
вите за раководење со организацијата. 

Член 50 
Над средствата што ги вложил во договорната 

организација на здружениот труд, на самостојниот 
угостител му се обезбедува правото на сопственост 
на начин утврден со овој закон и со договорот за 
основање. 

Вложените средства му се отплатуваат на са-
мостојниот угостител на начин и во рокови кои, во 
согласност со овој закон, се пропишани во дого-
ворот за основање. Со ова отплатување сразмерно 
му се намалуваат правата на самостојниот угости-
тел што тој ги има врз основа на сопственоста. 
Овие права се гаснат кога во целост ќе се отплатат 
вложените средства. 

Отплатата на вложените средства за работа му 
се пресметува на самостојниот угостител од вкуп-
ниот приход на договорната организација на здру-
жениот труд и тоа најмалку во износ кој одгова-
ра на амортизацијата, пресметена врз основа на 
прописите за стапките на амортизацијата, кои се 
пропишани за основните организации на здруже-
ниот труд. Меѓутоа, стапките утврдени во догово-
рот за основање, не можат да бидат повисоки од 
максимално дозволената амортизација, која важи 
за основните организации на здружениот труд за 
пресметување на републичкиот данок на доходот. 

Отплатата на вложените средства од ставовите 
2 и 3 на овој член може да се изврши откако на 
работниците и на самостојниот угостител ќе им се 
исплатат личните доходи, утврдени со самоуправ-
ната спогодба, односно со општествен договор. 

За валоризација на вложените средства за ра-
бота сообразно се применуваат прописите за утвр-
дувањето и пресметувањето на вкупниот приход и 
доход на организацијата на здружениот труд. 

Начинот и условите на отплатување на дру-
гите средства, што ги вложил самостојниот угос-
тиле и кои немаат карактер на средства за ра-
бота, се утврдуваат со договорот за основање. 

За средствата, вложени во договорната орга-
низација на здрул^ениот труд, самостојниот угос-
тител не плаќа данок од имотот. 

Член 51 
Надвор од одредбите на член 50 став 3 од овој 

закон договорната организација на здружениот труд 
пресметува амортизација во согласност со општите 
важечки прописи. 
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Член 52 
Ако така е утврдено во договорот за основање, 

самостојниот угостител може да си ги земе вло-
жените средства од договорната организација на 
здружениот труд, меѓутоа, притоа тој има право 
само на неотплатениот дел, односно на оној ф и -
зички дел од градежните објекти и опремата за 
работа кој одговара на вредноста на уште неотпла-
тените средства. 

Член 53 
Средствата што самостојниот угостител и ги из-

дава на договорната организација на здружениот 
труд исклучиво само за закуп (член 48), можат да 
претставуваат само земјиште и згради и тоа во це-
лост или само нивен одделен дел. Овие средства не 
се отплатуваат. 

Средствата од став 1 на овој член на самостој-
ниот угостител не му даваат право на учество во 
распределбата на доходот на договорната органи-
зација на здружениот труд. 

За средствата од став 1 на овој член во дого-
ворот за основање покрај другите услови на ко-
ристење, треба да се утврди и рокот на закупот, 
висината, времето и начинот на плаќање на за-
купнината. 

Се додека самостојниот угостител раководи со 
договорната организација на здружениот труд, тој 
не смее од организацијата да земе средства и не 
може да го откаже закупот на средствата од став 
1 на овој член. По овој период тој може да ги пов-
лече средствата, односно да го откаже закупот, 
само во рамките на отказниот рок утврден со дого-
ворот за основање и кој не може да биде пократок 
од една година. 

Ако во времето на закупот на средствата од 
став 1 на овој член вредноста на овие средства се 
зголеми заради адаптација, доградба или други 
инвестициони зафати, што се финансираат од оп-
штествени средства, зголемената вредност на овие 
недвижности претставува општествена сопственост. 

Со договорот се утврдува начинот на пресме-
тување на деловите на сопственоста на средствата 
од став 5 на овој член, како и условите под кои 
овие средства можат, по престанувањето на закупот, 
во целост да преминат во сопственост на самостој-
ниот угостител или на договорната организација на 
здружениот труд. 

Член 54 
За своите обврски договорната организација на 

здружениот труд одговара со сите свои средства во 
согласност со прописите што важат за организации-
те на здружениот труд. 

Самостојниот угостител гарантира за обврските 
на договорната организација на здружениот труд 
до вредноста на средствата што тој ги има вло-
жено во таа организација. 

За обврските на договорната организација на 
здружениот труд гарантираат, во согласност со до-
говорот, и организации кои во неа вложиле сред-
ства врз основа на член 48 од овој закон, но на ј -
малку до висината на вложените средства. 

Член 55 
Самостојниот угостител и работните луѓе од 

договорната организација на здружениот труд 
имаат право на дел од доходот на оваа организа-
ција што им припаѓа во согласност со општите на-
чела за распределба на доходот како личен доход 
и како средства за заедничка потрошувачка, и тоа 
во висина која одговара на нивното индивидуално 
количество на трудот, како и на нивниот вистин-
ски придонес во зголемувањето на доходот на ор-
ганизацијата и на вкупниот општествен приход со 
вложувањето на општествени средства во прошире-
ната репродукција. 

Личните доходи од став 1 на овој член се утвр-
дуваат врз основа на начелата и мерилата на са-
моуправната спогодба што ја склучиле организа-
циите нт здружениот труд од соодветната дејност. 

Со договорот за основање на самостојниот угос-
тител можат да му се утврдат посебни дополнител-
ни мерила за утврдување на делот од доходот што 
му припаѓа како негов личен доход (работа по-
долга од редовното работно време, подготовка на 
работниот процес, негово задолжително присуство 
ни работното место, како и негови посебни придоне-
си во резултатот на заедничката работа). 

Член 56 
Кога од вкупниот приход на договорната орга-

низација на здружениот труд ќе се одбијат мате-
ријалните трошоци на работењето, амортизацијата, 
отплатата од член 50 од овој закон, личните дохо-
ди од член 55 на овој закон како и другите обврски 
и трошоци што организацијата ги покрива и ги 
надоместува од доходот, остатокот од вкупниот при-
ход (во натамошниот текст: приход) се распреде-
лува на дел кој му припаѓа на самостојниот угости-
тел врз основа на вложените средства и на дел со 
кој управуваат работниците заедно со самостојниот 
угостител врз основа на заедничкиот труд. 

Дел од доходот кој му припаѓа на самостојниот 
угостител, врз основа на вложените средства, се 
пресметува во проценти од вредноста на неотпла-
тениот дел на вложените средства. Процентот, на-
чинот, како и роковите на исплатување се утвр-
дуваат со договорот за основање. 

Дел од доходот кој му припаѓа на самостојниот 
угостител врз основа на став 2 на овој член, треба 
да биде утврден во договорот за основање на тој на-
чин, што неговата годишна висина не ќе преминува 
50 отсто од доходот на организацијата. 

По исклучок, може да се утврди и повисок про-
цент, ако процентот на остварениот доход од став 
3 на овој член не ја достига двојната висина на ка-
матите што би ги признале банките на овие сред-
ства за долгорочно орочени штедни влогови. Во тој 
случај отплатата не може да ја премине двојната 
висина на каматата пресметана на тој начин. 

Со општествен договор, што го склучува Изврш-
ниот совет на Собранието на Социј а листичка Ре-
публика Македонија, соодветниот орган на Сто-
панската комора на Македонија и соодветниот ор-
ган на републичките синдикати, можат да се утвр-
дат одделни дејности во кои висината на процен-
тот од став 4 на овој член може да биде и пого-
лема. 

Член 57 
Во поглед на стопанисувањето со делот од до-

ходот со кој управуваат работниците заедно со са-
мостојниот угостител врз основа на заедничка ра-
бота, важат истите начела како и за организациите 
на здружениот труд. Овој доход се распределува на 
дел за проширување на материјалната основа на 
нивната работа и подигање на нивната работна спо-
собност, како и за потребните резерви. 

Средствата, кои во смисла на став 1 на овој 
член или од други извори се вложуваат во про-
ширување на материјалната основа на договор-
ната организација на здружениот труд, во подига-
њето на работната способност на работниците, како 
и за нужните резерви, претставуваат општествена 
сопственост. Приходот, остварен врз основа на так-
вите вложувања, претставува составен дел на при-
ходот за кој одлучуваат работниците во согласност 
со одредбите на законот и тој претставува основа 
за нивните права по основ на минатиот труд. 

Член 58 
Општествените средства што се создаваат во до-

говорната организација на здружениот труд од ос-
татокот на приходот како и од други извори во 
книговодството на организацијата се искажуваат 
одделно. 

Член 59 
Средствата од отплатата по член 50 од овој за-

кон, како и средствата што и припаѓаат од делот 
на доходот на договорната организација на здру-
жениот труд, како и другите свои средства што и 
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припаѓаат од работењето на оваа организација, са-
мостојниот угостител може повторно да ги вложи 
во договорната организација на здружениот труд. 

Самостојниот угостител може да вложи во до-
говорната организација на здружениот труд по неј-
зиното основање и други свои средства, ако так-
вото вложување е предвидено во договорот за осно-
вање. 

Средствата што угостителот според став 1 од 
овој член ги вложува во договорната организација 
на здружениот труд се ослободуваат од плаќање 
данок. 

За вложувањето на средствата на самостојниот 
угостител во договорната организација на здруже-
ниот труд по нејзиното основање самостојниот угос-
тител и работниците склучуваат посебен договор 
како додаток на договорот за основање. Овој дого-
вор подлежи на одобрување од органот на упра-
вата надлежен за работите на угостителството. 

Член 60 
Ако делот на вредноста на средствата на са-

мостојниот угостител во договорната организација 
на здружениот труд се намали заради отплата на 
вложените средства или поради тоа што угостите-
лот' повторно не вложил или недоволно вложил во 
организацијата, така што неговото учество биде 
под 10 отсто од вредноста на вкупниот деловен фонд 
на организацијата, договорната организација на 
здружениот труд го губи својот дотогашен статус 
и станува организација на здружениот труд. 

Се додека средствата што самостојниот угости-
тел ги вложил во договорната организација на здру-
жениот труд при нејзиното основање во целост се 
исплатени, измена на статусот според ставот 1 на 
овој член е можна само со негова согласност. 

Одлуката за измена на статусот на договорната 
организација на здружениот труд ја донесува ра-
ботната заедница при потврдувањето на завршната 
сметка, со која се утврдува состојбата од став 1 на 
овој член, а е должна да ја поднесе во рок од 30 
дена до окружниот стопански суд за запишување во 
регистарот. Доколку работната заедница не до-
несе ваква одлука во рок од 60 дена по потврдува-
њето на завршната сметка, општинскиот орган на 
управата донесува решение за измена на статусот 
кое ја заменува одлуката на работната заедница. 

Со запишувањето на одлуката, односно на ре-
шението од став 3 на овој член, во регистарот се 
гаснат правата на самостојниот угостител што му 
припаѓаат врз основа на вложените средства спо-
ред овој закон, освен правото и натаму да е дело-
вен раководител на организацијата на здружениот 
труд, но најмногу за период од една година. По 
истекот на овој период за него важат прописите за 
реизбор на лицата на раководни работни места во 
организациите на здружениот труд. 

Преостанатите средства на самостојниот угос-
тител се отплатуваат врз основа на одредбите од 
член 52 па овој закон. 

Член 61 
Деловните одлуки што се однесуваат на теков-

ното работење на договорната организација на здру-
жениот труд ги донесува самостојниот угостител во 
согласност со договорот за основање. 

За позначајните работи што се однесуваат на 
статусот и работењето на договорната организаци-
ја на здружениот труд, самостојниот угостител ре-
шава во согласност со работниците. 

Како позначајни работи, во смисла на овој за-
кон, особено се сметаат: 

— разрешувањето на работниците, како и при-
мањето и разрешувањето на работниците на рако-
водни работни места; 

— утврдувањето на основните начела на де-
ловната политика и внатрешната организација; 

— економските програми и планови, како и 
мерките за нивното спроведување; 

— земање на кредити; 

— здружување на средства, односно заедничко 
вложување со средствата на други општествено-
правни лица; 

— инвестициони програми и програми на ин-
вестиционото одржување. 

Доколку при донесувањето на одлуката од став 
3 на овој член не се постигне согласност меѓу са-
мостојниот угостител и работниците, спорното пра-
шање му се поднесува на решавање на судот за са-
моуправни спорови. 

Работите од став I на овој член се утврдуваат 
со договорот за основање на договорната органи-
зација. 

Член 62 
За работите на стопанисувањето и управува-

њето со општествените средства, како и за други 
работи, за кои во овој закон или во договорот за 
основање не е определено поинаку, решава работ-
ната заедница како целина во согласност со на-
челата што важат за самоуправувањето во органи-
зациите на здружениот труд. 

Ако самостојниот угостител смета дека заклу-
чокот, што е донесен во смисла на став 1 на овој 
член, е во спротивност со договорот за основање, 
односно со деловниот интерес на договорната ор-
ганизација на здруженит труд, може привремено 
да го запре неговото извршување. Ваквиот заклу-
чок самостојниот угостител е должен веднаш да му 
го поднесе на решавање на судот за самоуправни 
спорови. 

Член 63 
Во случај на трајна работна неспособност или 

смрт на самостојниот угостител, правата и должнос-
тите што му припаѓаат врз основа на овој закон и 
договорот за основање по основ на вложените сред-
ства, може да ги преземе еден од членовите на не-
говото потесно семејство, односно наследниците, 
што ги исполнува условите за деловно раководење 
со договорната организација на здружениот труд. 

Доколку ниту едно од лицата од став 1 на овој 
член не ги исполнува условите за деловно раково-
дење, односно ниту еден не ги преземе правата и 
должностите на самостојниот угостител, работната 
заедница може да именува работоводител кој ќе 
раководи со работењето на договорната организаци-
ја на здружениот труд, додека не се исплатат вло-
жените средства на самостојниот угостител, однос-
но додека не нестапи случајот од член 62 на овој 
закон. За времето додека со работењето на договор-
ната организација на здружениот труд раководи 
работоводител, на лицата од став 1 на овој член 
им припаѓаат сите материјални права што би ги 
имал самостојниот угостител врз основа на вложе-
ните средства. 

Ако работната заедница не именува работово-
дител од став 2 на овој член во рок од 60 дена, 
работоводителот го именуваат носителите на пра-
вото од став 1 на овој член. 

Во случај работоводителот да не е именуван 
во рок од 90 дена од денот кога настапила трајната 
работна неспособност или смртта на самостојниот 
угостител, работната заедница на договорната ор-
ганизација на здружениот труд донесува одлука, во 
согласност со собранието на општината, за транс-
формирање во организација на здружениот труд 
или за покренување постапка за редовна ликвида-
ција. Ако договорната организација на здружениот 
труд се трансформира во организација на здруже-
ниот труд, неотплатените средства на самостојниот 
угостител на наследниците им се исплатуваат врз 
основа на одредбите од член 50 на овој закон. 

V. КОРИСТЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРУД НА 
ДРУГИ ЛИЦА 

Член 64 
За вршење на угостителската дејност самос-

тојниот угостител може, во исклучителни случаи, да 
користи во ограничен број и дополнителен труд на 
други лица. 
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Дополнителен труд на други лица може да се 
користи во случај и под услови определени со овој 
закон. 

Член 65 
Самостојниот угостител што користи дополни-

телна работа на други лица склучува со нив до-
говор за вработување. Овој договор треба да биде 
во согласност со колективниот договор. 

Член бб 
За правата и обврските на работниците, како 

и за условите за работа важат општите прописи 
за работа на работниците вработени ка ј работните 
луѓе што вршат дејност со личен труд со средства 
во сопственост на граѓани. 

Член 67 
Самостојниот угостител кој врши угостителска 

дејност може, врз основа на договор за работа, да 
вработи: 

а) во бифе, ќебапчилница, чајџилница и диско-
клуб до двајца работници; 

б) во другите угостителски дуќани до петмина 
работници. 

По исклучок, во угостителските дуќани во кои 
се даваат услуги на сместување и исхрана, или 
само 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 угостител-
ството, да вработат и поголем број работници. 

Член 68 
Одобрение за користење на дополнителна 

работа на други лица издава органот на управата 
на општината надлежен за работите на угостител-
ството, заедно со одобрението за вршење на угости-
телска дејност. 

Доколку самостојниот угостител го промени ви-
дот на угостителскиот дуќан, должен е во рок од 
еден месец тоа да му го пријави на органот на упра-
вата на општината надлежен за работите на угости-
телството. 

Надлежниот орган на општината при каква и да 
е промена во смисла на став 2 на овој член ќе го 
поништи старото и ќе издаде, по барање од само-
стојниот угостител, ново одобрение за користење 
на дополнителна работа на други работници — со 
оглед на обемот и начинот на вршење на оваа деј-
ност. 

Член 69 
Во бројот на работниците што самостојниот уго-

стител 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 70 
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 про-
грама, доколку се регистрирани како слободни 
уметници во соодветни здруженија на територијата 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Член 71 
Доколку повеќе самостојни угостители ги здру-

жат својот труд и средства во заеднички угости-
телски дуќан, во смисла на член 35 од овој закон 
имаат право на дополнителен труд од други лица 
врз основа на договорот за работа и врз основа 
на одредбите од член 67 од овој закон, но на ј -
многу до тројца работници. 

VI. ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И 
ИСХРАНА ОД СТРАНА НА ДОМАЌИНСТВАТА 

Член 72 
Домаќинствата можат да ги користат своите 

станбени простории, како и семејната станбена 
зграда што сопственикот и неговите членови сезон-
ски ја користат за одмор и закрепнување, за вр-
шење услуги за сместување и исхрана на патници 
и туристи, како и за услуги на исхрана на други 
лица — абонирци, под услови одредени со Законот 
за станбените односи, со овој закон и со прописите 
донесени врз основа на него. 

Домаќинствата од став 1 на овој член можат да 
издаваат најмногу 10 легла за сместување, односно 
да вршат услуги за исхрана најмногу на 10 лица. 

Домаќинствата се должни, во просторијата во 
која се врши услуга, на видно место да ја истакнат 
категоријата на собата, цените на леглата и на ус-
лугите за исхрана. 

Домаќинствата можат да вршат угостителски 
и други услуги и за потребите на организациите на 
здружениот труд што вршат угостителска дејност. 

Домаќинствата не можат да користат дополни-
телен труд на други лица кои не се членови на 
домаќинството. 

Член 73 
Под услуги за сместување се подразбира изда-

вањето легла на патници и туристи за одмор или 
сместување за време на патување. 

Под услуги за исхрана се подразбира издава-
њето топли и ладни јадења. 

Член 74 
Просториите, опремата и уредите на домаќин-

ствата од член 72 мораат да одговараат на основ-
ните здравствени и хигиенски услови. 

Член 75 
Домаќинствата издаваат соби непосредно или 

преку угостителски организации на здружениот 
труд, туристички стопански организации, односно 
туристички друштва и слично. 

Општинското собрание може да пропише изда-
вањето на соби од домаќинствата да се врши само 
на еден од начините предвидени во став 1 на овој 
член. 

За издавањето соби преку угостителски органи-
зации на здружениот труд, туристички организа-
ции, односно туристички друштва и слично, дома-
ќинствата склучуваат договор со организацијата на 
која и го доверуваат издавањето на соби. 

Член 76 
Домаќинствата можат да издаваат соби и да 

вршат услуги на патници, туристи и абонирци ако 
тоа го пријават на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на угостителството и за 
тоа добијат одобрение. 

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 соп-
ственост, што се наоѓаат во колективна зграда, одо-
брение од став 1 на овој член се издава по прет-
ходно добиено одобрение од станбениот орган на 
општината (сообразно со член 32 од Законот за 
станбените односи). 

Во пријавата од став 1 од овој член домаќин-
ствата се должни да ја означат категоријата на 
собите и цените на леглата и на услугите за исхра-
на. Кон пријавата се прилага лекарско уверение 
дека членовите на домаќинствата не боледуваат од 
заразни болести. 

Издаденото одобрение се регистрира. 
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Член 77 
Органот од член 76 на овој закон ќе ја забра-

ни дејноста на домаќинството ако услугите за сме-
стување и исхрана ги врши спротивно на овој за-
кон и врз основа на него донесените прописи. 

Член 78 
Собранието на општината ќе ги пропише усло-

вите од член 74, како и категоризацијата на со-
бите. 

VII. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ 
Член 79 

Надзор над спроведувањето на одредбите на 
овој закон врши општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на угостителството. 

Ако некоја од дејностите од овој закон се врши 
без одобрение од надлежниот орган, односно без 
пријавување на тој орган, или такви дејности се вр-
шат во спротивност со одредбите на овој закон и 
со прописите донесени врз основа на него (неовлас-
тено вршење на определени дејности), надлежниот 
орган на испекцијата ќе донесе решение со кое на 
самостојниот угостител ќе му забрани да ја врши 
таа дејност. 

Член 80 
АКО просториите, уредите или опремата на уго-

стителскиот дуќан, пансионот или домаќинството 
не одговараат на пропишаните технички услови во 
поглед на изградбата, уредите или опремата или 
пропишаните здравствено-технички услови или ка-
тегорија, надлежниот орган на инспекцијата ќе 
донесе решение со кое ќе нареди отстранување на 
утврдените недостатоци и ќе определи рок во кој 
тие недостатоци мораат да се отстранат. 

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во 
определениот рок, надлежниот орган на инспекци-
јата ќе донесе решение за забрана на користење 
на просториите, уредите и опремата наменети за 
вршење на угостителска дејност на самостојните 
угостители и домаќинствата. 

Член 81 
Примената на управните мерки од овој закон не 

ја исклучува примената на управните мерки пред-
видени во другите постојни прописи, како и при-
мената на казнените одредби од овој закон и дру-
гите прописи. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 82 
Со парична казна од 5.000 до 15.000 динари ќе 

се казни за прекршок самостоен угостител, кој : 
1) врши угостителска дејност без одобрение 

(член 15); 
2) за сместување издава поголем број легла од 

пропишаните во овој закон (член 10); 
3) врши угостителска дејност што не е озна-

чена во одобрението за основање (член 22); 
4) вработува без дозвола и користи дополни-

телна работа на повеќе од пропишаниот број 
работници (член 67 и член 71); 

5) во деновите на викенд, празници, пригодни 
прослави и манифестации, без одобрение ќе вра-
боти поголем број работници (член 67 став 2); 

6) ќе продолжи да врши угостителска дејност 
кога таа му престанала по силата на законот (член 
31); 

7) врши угостителска дејност и по истекот на 
определеното време со одобрението (член 13 став 2); 

8) врши угостителска дејност надвор од делов-
ната просторија и уреди бавча без претходно одо-
брение (член 20); 

9) врши угостителска дејност во деловно се-
диште, односно деловни простории, кои не се на-
значени во одобрението (член 19); 

10) без одобрение изврши промена на делов-
ните простории или деловното седиште и врши 
угостителска дејност (член 21); 

И) го води угостителскиот дуќан преку рабо-
товодител подолго отколку што е одобрено (член 25). 

Со казната од став 1 на овој член ќе се изрече и 
заштитна мерка одземање на имотната корист 
остварена со извршувањето на прекршокот. 

Член 83 
Покрај паричната казна, за прекршоците од 

точките 2, 3, 4, 5, 8, 10 и 11 од став 1 на член 82 
судијата за прекршоци може да изрече и заштит-
на мерка одземање на одобрението за самостојно 
вршење на угостителска дејност во траење до една 
година. 

Ако прекршоците од став 1 на овој член се сто-
рени во поврат, заштитната мерка одземање на одо-
брението за самостојно вршење на угостителска 
дејност ќе се изрече во траење од шест месеци до 
една година. 

Член 84 
Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок самостоен угостител, кој: 
1) врши угостителска дејност во деловна про-

сторија која не одговара на пропишаните технички 
услови во поглед на изградбата, уредувањето и 
опремата, или на пропишаните здравствено-технич-
ки услови (член 4 ставовите 1 и 2 од Законот за 
угостителската дејност, посредувањето во турис-
тичкиот промет и минималните технички услови 
на угостителските објекти); 

2) во угостителскиот дуќан продава производи 
и врши услуги кои не се вообичаени во угостител-
ството и им врши услуги на трети лица (член 11); 

3) не го истакне називот под кој угостителскиот 
дуќан работи, или не ги истакне личното име на 
угостителот и видот на угостителскиот дуќан 
(член 23); 

4) без одобрение го води угостителскиот дуќан 
преку работоводител, како и привремено престане 
да го води угостителскиот дуќан (член 25); 

5) не ќе го објави на влезната врата на делов-
ната просторија привременото запирање (член 26 
став 2); 

6) не ќе го пријави продолжувањето на водење-
то на угостителскиот дуќан (член 27). 

Член 85 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здруже-
ниот труд која без договор засновува деловна со-
работка со самостоен угостител. 

За прекршок од став 1 на овој член со парич-
на казна од 1.000 динари ќе се казни и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд 
(член 39). 

Член 86 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок лице кое: 
1) издава поголем број легла и врши услуги на 

исхрана во поголем број од пропишаните со овој 
закон (член 72 став 2); 

2) не ја истакне на видно место категоријата 
на собите, цените на услугите или не се придр-
жува за истакнатите цени (член 72 став 3); 

3) користи работа на лица што не се членови на 
домаќинството (член 72 став 5); 

4) врши услуги на сместување и исхрана во 
простории на домаќинството кои не одговараат на 
пропишаните здравствено-хигиенски услови (член 
74); 

5) издава соби или врши услуга на исхрана на 
патници и туристи, односно исхрана на абонирци 
без пријавување (член 76 ст. 1). 

При изрекувањето на казната за прекршок од 
точките 1 и 3 од став 1 на овој член судијата за 
прекршоци може да изреже и заштитна мерка за-
брана па вршење на оваа дејност во траење до 
една година. 

Ако прекршоците од став 2 на овој член се на-
правени во поврат, судијата за прекршоци ќе из-
рече заштитна мерка забрана на вршење на оваа 
дејност со траење од шест месеци до една година. 
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534. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и член 86 став 2 од Законот за со-
цијална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
16/70), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 28 октомври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО 

ОШТЕТЕН ВИД - СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за изменување на Ста-

тутот на Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци со оштетен вид — Скопје, што Собирот 
на работните луѓе, со присуство на претставници 
на општествената заедница на Заводот за рехабили-
тација на деца и младинци со оштетен вид — Скоп-
је, ја донесе на 30. VI. 1977 година. II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2703 
28 октомври 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот Претседател 

труд, на Собранието на СРМ, 
инж. Љубомир ГИГОВСКИ , С. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

535. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за ф и -

нансирање на изградбата, одржувањето и рекон-
струкцијата на патиштата („Службен весник на 
СРМ", бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 28. X. 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАН-
СИСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ 
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО 1977 

ГОДИНА 

I 
Во точка III потточките 3.1. и 3.2. од Одлуката 

за финансиската програма за изградба, одржува-
ње и реконструкција на патиштата во 1977 година, 
износите 10,2 и 15,9 се заменуваат со 11,2 и 11,147, 
а вкупниот износ на овие потточки од 32,1 се заме-
нува со износот 22,347. 

П 
Разликата меѓу предвидените средства со Про-

грамата и намалените средства од точка 1 од оваа 
одлука во износ од 9.753 милиони динари се преиз-

менуваат за изградба, одржување и реконструкција 
на патиштата од IV ред, а ќе се користат за це-
лосна реализација на Програмата за изградба, одр-
жување и реконструкција на патиштата од IV ред 
во СР Македонија, за периодот од 1971 до 1975 го-
дина. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2704 
28 октомври 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир ГИГОВСКИ , С. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

536. 

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и член 41 
од Законот за судовите на здружениот труд, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 28 октомври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО 
СУДОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I 
Бројот на судиите во судовите на здружениот 

труд во Социјалистичка Република Македонија, 
вклучувајќи го и претседателот на судот, се опре-
делува и тоа: 

1. Во Судот на здружениот труд на Македонија:, 
а) постојани судии — 7 
б) повремени судии — 120 
2. Во Основниот суд на здружениот труд со се-

диште во Битола: 
а) постојани судии — 4 
б) повремени судии — 140 
3. Во Основниот суд на здружениот труд со се-

диште во Скопје: 
а) постојани судии — 7 
б) повремени судии — 225 
4) Во Основниот суд на здружениот труд со се-

диште во Штип: 
а) постојани судии — 4 
б) повремени судии — 100 

П 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за определување бројот на 
судиите во судовите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 47/75). 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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III 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република МДакедонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2705 
28 октомври 1977 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Љубомир ГИРОВСКИ , С. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, С. р. 

537. 

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
октомври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕ-

ТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ 
I 

Се утврдува престанок на функцијата членови 
на Универзитетскиот совет, поради истек на ман-
датот на: 

— Стојан Димовски, 
— Мети Крлиу, 
— Љупчо Кангалов и 
— Тодор Дамјановски. 

П 
Се именуваат за членови на Универзитетскиот 

совет: 
— Сервет Салиу, секретар во Извршниот ко-

митет на Претседателството на ЦК СКМ, 
— Арсов Јордан, дипл. правник, секретар на 

Општинскиот комитет на СКМ — Штип, 
— Георгиевски Павле, претседател на Собрани-

ето на Општината Битола, 
— Јовановски Борис, генерален директор на 

Фабриката за трикотажа и конфекција „Киро Фе-
так" — Куманово. 

Ш 
Огаа одлука влегува во сила со денот па доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2685 
28 октомври 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ , С. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

538. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
октомври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИН-

СКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 

За членови на Советот на Универзитетскиот 
центар за медицински науки во Скопје се имену-
ваат: 

— Љупчо Самоников, делегат во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ, 

— Панде Ташковски, член на Советот на Ре-
публиката, 

— д-р Рифат Ферати, специјалист по хирур-
гија во Медицинскиот центар — Тетово, 

— д-р Видое Стефановски, потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за здравство и социјална 
политика, 

— Прим. д-р Јован Калаузи, специјалист по ин-
терни болести при Медицинскиот центар во Би-
тола, 

— Никола Новевски, помошник на генералниот 
директор на ЗДИШ „Треска" — Скопје, 

— Томислав Димовски, помошник на претсе-
дателот на Републичкиот комитет за физичка кул-
тура, 

— Славка Сугарева, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, 

— Димитар Мојсов, заменик секретар на Оп-
штинскиот комитет на СКМ „Центар" — 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 06-2686 
28 октомври 1977 год. 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир ГИГОВСКИ , С. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

539, 
Врз основа на член 2 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за високото образо-
вание („Службен весник на СРМ", број 36/76) Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 28 октомври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА РА-

БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ШУМАРСКИ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
Се именува за член на Советот на Работната 

организација Шумарски факултет во Скопје 
Никола Новевски, заменик генерален директор 

во ЗДИШ „Треска" - Скопје. 
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П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2687 
28 октомври 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

540. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ", број 49/74, 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 28 октомври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИ ЗА 

ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА 
ДИРЕКТОРИ 

I 
Се именуваат за членови на комисиите за из-

готвување предлози за избор на директори во: 
1. ООЗТ Клиника за очни болести во Скопје: 
— Борис Пангов, дипломиран правник, дирек-

тор на сектор за правни и општи прашања при 
Памучната индустрија „Македонка" — Штип, 

— Чедомир Георгиевски, делегат во Опште-
ствено-политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

2. ООЗТ Здружени институти при Универзитет-
скиот центар за медицински науки во Скопје: 

— Чедомир Лаковски, заменик секретар на 
Општинскиот комитет на СКМ „Центар" — Скопје, 

— д-р Драган Димовски, епидемиолог при Град-
скиот завод за здравствена заштита во Скопје. 

3. ООЗТ Институт за радиологија и онкологија 
во Скопје: 

— д-р Томе Дериевски, радиолог при Медицин-
скиот центар во Битола. 

— Тома Пулејков, судија на Врховниот суд на 
Македонија. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2688 
28 октомври 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

541. 
Врз основа на член 5 од Законот за опште-

ствена 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 мало-
продажните цени на свежо месо, Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИ-
НОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ 

ЦЕНИ НА СВЕЖО МЕСО 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на 
малопродажните цени на свежо месо („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/75, 35/76, 38/76, 43/76,' 17/77, 
30/77 и 32/77), во точка 2 се врши следнава из-
мена: 

— во алинеја втора, бројот „20,24" се заменува 
со бројот „23,24"; 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2303/1 
9 ноември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за здрав-
ствената заштита на животните, објавен во „Служ-
бен весник на СРМ", број 30/77, се поткраднале 
грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ЖИВОТНИТЕ 

Во член 6 став 1 точка 1, наместо зборот 
„emphus-ematosa" треба да стои зборот ,,emphysema-
tosa". 

Во член 6 став 1 точка 2 во првиот ред, наместо 
зборот „Paropuchia", треба да стои зборот „Раго-
nychia". 

Во член 6 став 1 точка 3 во вториот ред на-
место зборот „Enterotohemia", треба да стои зборот 
„Enteritoxemia". 

Во член 6 став 1 точка 3 во третиот ред, наме-
сто зборот „dusenteria", треба да стои зборот „dysen-
teria". 

Во член 6 став 1 точка 6, наместо зборот 
„Faseiolosis", треба да стои зборот „Fasciolosis". 

Во член 6 став 1 точка 10 во вториот ред, наме-
сто зборовите „Strongulosis et triehistrongulosis" 
треба да стојат зборовите „Strongylosis et trichistron-
gylosis". 

Во член 6 став 1 точка 13 во вториот ред, на-
место зборот „Larungotracheitis", треба да стои збо-
рот „Laryngotracheitis". 

Во член 6 став 1 точка 17, наместо зборот 
„Aujeszkuii", треба да стои зборот „Aujeszkyii". 

Во член 6 став 1 точка 18 наместо зборот „Ниро-
dennosis", треба да стои зборот „Hypodennosis". 

Во член 6 став 2 во седмиот ред, наместо збо-
рот „област", треба да стои зборот „болест". 

Во член 21 став 2 во четвртиот ред, наместо збо-
рот „населението", треба да стојат зборовите: „на-
селеното место". 

Во член 22 во четвртиот ред, наместо зборот „ва-
зикуларен", треба да стои зборот „везикуларен". 

Во член 30 став 1 точка 13 во вториот ред, на-
место зборот „прираст", треба да стои зборот „при-
пуст". 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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Во член 39 став 3 во првиот ред, наместо збо-
ровите: „утврдените средства од став 1", треба да 
стојат зборовите: „утрошените средства од став 2". 

Во член 47 став 1 точка 8 во вториот ред по 
зборот „кланицата" да се стави запирка и да се 
додаде зборот „а". 

Во член 69 во десеттиот ред наместо бројот „2%" 
треба да стои бројот „20%". 

Во член 75 во третиот ред, наместо зборот „тех-
нички", треба да стои зборот „лабораториски". 

Во член 76 став 1 точка 2 во третиот ред, наме-
сто зборот „месото", треба да стои зборот „местото". 

Во член 79 став 1 точка 1 во третиот ред наме-
сто бројот „9", треба да стои бројот „7". 

Број 09-2700 
27 октомври 1977 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната 

комисија на Собранието на СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

316. 
ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

- ГОСТИВАР 

Врз основа на член 9 и 19 од Законот за Само-
управната интересна заедница на основното обра-
зование („Службен весник на СРМ", бр. 5/74 го-
дина), член 19 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Заедницата на основното образование на 
општина Гостивар и член 22 од Статутот на Заед-
ницата на основното образование на општина Го-
стивар, Собранието на Заедницата на основното 
образование на општина Гостивар, на седницата 
одржана на 25 октомври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР 

Член 1 
За извршување на задачите на Заедницата на 

основното образование на општина Гостивар работ-
и в е луѓе издвојуваат придонес од своите лични до-
ходи по стапки утврдени со оваа одлука. 

Член 2 
Се утврдуваат следните стапки на придонесите 

од личните доходи на работните луѓе што се пла-
ќаат на Заедницата на основното образование на 
општина Гостивар и тоа: 

Предлог 
стапка 

1. Придонес од личен доход од работен 
однос по стапка од 5,00% 

2. Придонес од личен доход од земјо-
делска дејност по стапка од 9% 

3. Придонес од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност по стап-
ка од 7% 

4. Придонес од личен доход од самостојно 
вршење на нестопанска дејност по 
стапка од 7% 

Член 3 
Со применувањето на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката бр. 02-100 од 24. Ш. 1975 годи-
на и Одлуката бр. 02-86/2 од 2. Ш. 1977 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. X. 1977 година. 

Бр. 02-495/5 
25 октомври 1977 година 

Гостивар Претседател, 
Манасија Симуноски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за поништување на договор за доживотна издршка 
по тужбата на Попова Марија од село Вратница 
против тужениот Костадиновски Стојче, на работа 
во Детроит, САД. 

Се повикува тужениот да се јави во судот во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да 
одреди полномошник кој ќе го застапува по овој 
предмет. Во спротивно ќе му биде поставен привре-
мен старател од Центарот за социјални работи — 
Тетово кој ќе се грижи за неговите права и ин-
тереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 986/77. 
(89) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води спор 
за исполнување на договор за купопродажба по 
тужбата на тужителот Мамути Даутов Мамут од 
село Порој — Тетово против тужените Селими Џе-
ладинов Ашим и Селими Џеладниов Селим, двајца-
та од Тетово, ул. „Кумановска" бр. 32. 

Се повикува тужениот Селими Џеладинов Се-
лим од Тетово, со привремено место на живеење во 
Германија, да се јави пред Општинскиот суд во 

Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот или да означи свој полномошник. Доколку не 
се јави ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси, до окончу-
вањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1317/74. 
(90) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Пред Општинскиот суд во Струга се води вон-
парнична постапка за докажување на смрт на ли-
цето Куртиш Абедина Бојку од с. Велешта, општи-
на Струга, СРМ, кој наводно умрел на 18. V. 1955 
год., додека се наоѓал на издржување на казна зат-
вор во КПД Идризово, а во матичните книги на 
умрените не е заведен. 

Се повикува ова лице, во колку е живо, како 
и секој оној што знае за неговиот живот, да се 
јави на овој суд во рок од 20 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ" и 
„Службен весник на СРМ" и на огласната табла 
на Општинскиот суд Струга. По истекот на овој 
рок, судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди 
дека Куртиш Абедина Бојку е умрен. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 145/77. 
(91) 
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КОНКУРСИ 
Врз основа на одлуката на Извршниот одбор 

на Претпријатието Рудници и железарница „Скоп-
је" — Скопје, број 1 од 6. I. 1975 година, согласно 
Правилникот за начинот и постапката за отстапу-
вање изградба на инвестициони објекти („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 24/74), Комисијата опреде-
лена за спроведување на постапката 

о б ј а в у в а 

О Г Л А С 

за подобен изведувач за отстапување на рабо-
тите по програмата за проширување на Железар-
ницата „Скопје" — Скопје 

1. Предмет на отстапување на монтажата и из-
ведувањето на следните работи: 

— монтажа на домашна опрема и опрема уве-
зена од СССР: машинска опрема, електро опрема и 
електромоторен развод; автоматика и сигнализа-
ција; клима уреди, како и изработка и монтажа на 
инсталации за флуиди и енергетски инсталации на 
објектот конти лив. 

2. Видови работи: 
— комплексно изведување на монтажните ра-

боти, машинската и електро опремата, флуидите 
и доработка и изработка на опремата; 

— зависно од спремноста на организацијата мо-
же да се понуди посебно машинска монтажа, елек-
тро монтажа, како и монтажа на инсталацијата за 
флуиди; 

— по потреба, учесникот може да ангажира и 
квалификувани кооперанти за наведените работи, 
но само со согласност на инвеститорот. 

3. Услови за отстапување на наведените работи: 
— спремност на изведувачот да кредитира дел 

од наведените работи во траење од 5 години; 
— прилог - референца - за досегашното 

учество во изведувањето на вакви, слични или 
сродни работи, и тоа како основен носител на тие 
работи. 

4. Пријавите за оглас мораат да го содржат 
следното: 

— точен назив и адреса на претпријатието; 
— податоци за стручните кадри (познавање на 

руски јазик); 
— податоци за техничката опременост на прет-

пријатието (за дигалки и превозни средства); 
— година на производство на механизацијата; 
— изјави дека се во можност да го кредитираат 

делот од преземените работи; 
— доказ од подносителот на пријавата дека е 

регистиран ка ј надлежниот суд за изведување ра-
боти предвидени со точка 1; 

— референца за учество на изведување вакви 
или слични работи. 

5. При утврдувањето на подобноста ќе се има 
предвид следното: 

— способноста на изведувачот со сопствени 
средства и работна сила да изведе одредени видови 
работи од точка 2; 

— можност на изведувачот да ги запази одре-
дените рокови. 

Посебно ќе се има предвид: 
— искуство во изградбата на исти или слични 

објекти и 
— можност на изведувачот да го кредитира 

инвеститорот. 

6. Ориентационата вредност на објектот и ра-
ботите е за објектот конти лив — 50.000.000 н. ди-
нари. 

7. Рокот за изведување на работите за конти 
лив е 15 месеци, почнувајќи од почетокот на 1978 
година. 

8. Пријави за конкурсот се поднесуваат на 
адреса: 

Рудници и железарница „Скопје" — Скопје, 
сектор Инвестиции, со назнака „За оглас за по-
добност". 

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ". 

9. Изборот на подобен изведувач ќе се изврши 
5 дена по истекот на рокот за поднесување на при-
јавите. 

10. Пријавите кои не ги исполнуваат наведените 
услови од точка 2 и 3 од овој оглас, како и оние 
пријави кои ќе стигнат по утврдениот рок, нема 
да бидат земени предвид. 

11. Овој оглас ќе се одржи ако благовремено 
бидат поднесени најмалку две пријави кои ги ис-
полнуваат условите од огласот. 

12. Одлука за тоа кое изведувачко претприја-
тие е подобно ќе биде донесена во рок од 10 дена 
од денот на одржувањето на огласот. 

Одлука за подобен изведувач заедно со образ-
ложение ќе им биде доставена на сите изведувачки 
претпријатија кои ќе учествуваат на овој оглас, за 
подобност, во рок од 10 дена. 

Работничкиот совет при Специјализираното 
претпријатие за заштита на материјали „АНТИКОР 
- МАКЕДОНИЈА" Скопје, „Партизанска 97", врз 
основа на член 46 и член 48 од статутот на прет-
пријатието 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на инокосен извршен орган (ди-
ректор) 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебни односи на работниците во здружениот 
труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— да поседуваат виша или средна стручна 
спрема со работно искуство од 10 год. од кои 5 год. 
на раководно работно место; 

— да поседуваат организаторска способност; 
— да достават програма за наредно рабо-

тење; 
— да не постои забрана за именување на работ-

ното место по член 511 од Законот за здружен 
труд и да не се под истрага. 

Молбите со потребните документи да се дос-
тавуваат до конкусната комисија со ознака „За 
конкурс". 

Некомплетираните документи нема да бидат 
разгледувани. 

Личен доход според самоуправните општи акти 
на работната организација. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (283) 
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Конкурсната комисија при Земјоделската зад-
руга „Нов живот", Папрадник — Дебарско, врз 
основа на одлуката донесена од страна на Делов-
ниот одбор на Земјоделската задруга „Нов живот" 
Папрадник — Дебарско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за: 
1. Директор на задругата (реизбор) 
2. Шеф на сметководство (реизбор) 
3. Шеф на комерцијално одделение (реизбор) 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат, и 
следните услови: 

За работното место под еден: 
— кандидатот треба да има висока или виша 

наобразба (економска, правна или земјоделска) со 
најмалку 3 години соодветна практика на раковод-
ни работни места; 

— средна стручна подготовка со најмалку 5 
години соодветна практика на раководни работни 
места; 

— непотполно средно образование со најмалку 
8 години практика на раководни работни места; 

— ниже образование со 10 години практика на 
раководни работни места; 

— да не е осудуван за кривични дела; 
— да не му е со судска одлука забрането да ја 

врши должноста директор на работна организација. 
За работното место под два: 
— кандидатот треба да има вишо образование 

од економски смер со 5 години работно искуство 
во струката; 

— средно економско училиште од економски 
смер со 5 години работно искуство во струката; 

— да има завршено книговодителски курс со 
8 години работно искуство во струката; 

— да му е призната соодветна наобразба во 
струката со 10 години работно искуство. 

За работното место под три: 
— кандидатот треба да има завршено вишо 

образование од комерцијален смер со 5 години ра-
ботно искуство во струката; 

— средна стручна подготовка од комерцијален 
смер со 5 години работно искуство во струката; 

— да има завршено трговски курс за работа во 
трговија со 8 години работно искуство; 

— да има завршено ниже образование со 10 
години работно искуство во струката; 

— да му е призната соодветна наобразба во 
струката со 10 години работно искуство во стру-
ката. 

Кандидатите од точка 1, 2 и 3 од конкурсов да 
ги исполнуваат и морално-политичките квалитети. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Конкурсната комисија при Земјоделска-
та задруга „Нов живот" Папрадник — Дебарско. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид. 

Личен доход според Самоуправната спогодба за 
лични доходи при Земјоделската задруга „Нов ж и -
вот" Папрадник — Дебарско. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето на „Службен весник на СРМ". 

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет 
на ООЗТ за тт врски — Охрид, Конкурсната коми-
сија на ООЗТ за тт врски — Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за ново отвореното работно место ДИРЕКТОР 
на ООЗТ за тт врски — Охрид 

Кандидатот треба да ги исполнува, покрај оп-
штите законски услови, и следните посебни услови: 

1) да има висока стручна подготовка односно 
втор степен на електро-технички факултет, насока 
слаба струја и положен стручен испит во ПТТ; 

— призната висока стручна оспособеност во 
ПТТ насока (телекомуникации) со најмалку десет 
години работно искуство; 

2) да има виша стручна подготовка односно 
прв степен на електро-технички факултет — на-
сока слаба струја, односно виша школа за телеко-
муникации, положен стручен испит во ПТТ и на ј -
малку пет години работно искуство во ПТТ; 

— да има виша стручна оспособеност во ПТТ 
насока телекомуникации и најмалку петнаесет го-
дини работно искуство; 

— да поседува соодветни морално-политички 
квалитети, постојанен активен однос во развојот на 
самоуправните односи; 

— да поседува организаторски способности; 
— да не е осудуван за кривични дела кои заб-

рануваат да ја врши функцијата на раководител 
со посебни овластувања и одговорности. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (276) 

Врз основа на член 75 од Законот за премерот 
и катастарот на земјиштето („Службен весник на 
СРМ", бр. 34/72) и член 4 од Самоуправната спо-
годба за систематизација и организација на работ-
ните места на Геодетската управа на Собранието 
на општината Охрид, Комисијата за избори и име-
нувања на Собранието на општината Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор-реизбор на директор на Геодетската 

управа на Собранието на општината — Охрид 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружен труд, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

1. да се дипломирани геодетски инженери со 
две години работно искуство во струката, или 

2. да имаат завршено виша стручна подготов-
ка (геодетски инженер — или геодети) и три го-
дини работно искуство во струката (одржување на 
премерот и катастарот на земјиштето); 

3. да поседуваат организаторски, морално-поли-
тички и општествени квалитети и креативни спо-
собности. 

Молбите со потребните документи кандидатите 
да ги доставуваат до Комисијата за избори и име-
нувања на Собранието на општината Охрид. 

Некомплетираните документи Комисијата нема 
да ги земе предвид. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето. (277) 

Врз основа на член 43 од Законот за судовите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 
41/75), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија 

С О О П Ш Т У В А 
дека ќе врши избор на постојани судии на Ос-

новните судови на здружениот труд со седишта во: 
— Скопје, двајца судии, 
— Битола, еден судија, 
— Штип, еден судија. 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 

член 36 од Законот за судовите на здружениот труд 
треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ 
— Комисија за прашања на изборите и именува-
њата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
ова соопштение. 

Број 07-2809 
11 ноември 1977 година 

Скопје 
ОД КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА 
НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
во едицијата „ЗБИРКА НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ" 

се приготвува за печат 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
— со објаснувања и упатства за практична примена — 

Збирката ги содржи: новиот Закон за работните односи, објаснувања кон 
членовите на Законот, обрасци и примери на одлуки, решенија и други акти од 
областа на работните односи, пример на Самоуправна спогодба за работните 
односи на работниците во основните организации на здружениот труд и работ-
ните заедници, одредби за работните односи од Законот за здружениот труд 
(глава IV и V). 

Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што 
работат во стручните служби во организациите на здружениот труд, во само-
управните организации и заедници, а кои треба да им пружат помош на работ-
ниците во одлучувањето и уредувањето на прашањата за работните односи, и 
на сите други што пројавуваат интерес за проблемите од областа на работните 
односи. 

Збирката ќе излезе од печат веднаш по усвојувањето на Законот за ра-
ботните односи од Собранието на СР Македонија. 

Збирката ја приготвил Новак Марковски, помошник на републичкиот се-
кретар за законодавство и организација, а рецензија и предговор проф. д-р 
Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација и Ми-
лан Хорват, републички секретар за труд. 

Книгата е во стандарден формат 12 х 17 см. во двобојна корица. 
Цената е 100 динари. 
Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на опште-

ственото книговодство — Скопје. 

СОДРЖИНА 
Страна 

523. Закон за заштита од елементарни непо-
годи — — — — — — — — — 841 

524. Закон за заштита на растенијата од бо-
лести и штетници — — — — — — 849 

525. Закон за мировните совети — — — — 855 
526. Закон за земјоделската инспекција — 857 
527. Закон за правната положба на верските 

заедници — — — — — — — — 860 
528. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за давање надоместок на камата 
за определени кредити во периодот од 
1976 до 1980 година - - - - - - 862 

529. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Републичкиот завод за унап-
редување на домаќинството — — — 863 

530. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за комуналните такси — — — 864 

531. Закон за угостителската дејност, посре-
дувањето во туристичкиот промет и за 
минималните технички услови на угос-
тителските објекти (пречистен текст) — 866 

532. Закон за посебниот данок на промет на 
производи и услуги (пречистен текст) — 869 

533. Закон за вршење угостителска дејност со 
самостоен личен труд со средства во соп-
ственост на граѓани (пречистен текст) — 873 

534. Одлука за потврдување на Одлуката за 
изменување на Статутот на Заводот за 
рехабилитација на деца и младинци со 
оштетен вид — Скопје — — — — — 882 

535. Одлука за изменување на Одлуката за 
финансиска програма за изградба, одр-
жување и реконструкција на патиштата 
во 1977 година - - - - - - - 882 

536. Одлука за определување бројот на су-
диите во судовите на здружениот труд 882 

537. Одлука за утврдување престанок на 
функцијата членови и за именување 
членови на Универзитетскиот совет на 
Универзитетот „Кирил и Методиј" — 
Скопје - - - - - - - - - 883 

538. Одлука за именување членови на Сове-
тот на Универзитетскиот центар за меди-
цински науки во Скопје — — — — 883 

539. Одлука за именување член на Советот на 
работната организација Шумарски ф а -
култет во Скопје — — — — — — 883 

540. Одлука за именување членови на коми-
сии за изготвување предлози за избор на 
директори — — — — — — — — 884 

541. Одлука за изменување на Одлуката за 
начинот на формирање на малопродаж-
ните цени на свежо месо — — — — 884 
Исправка на Законот за здравствена 
заштита на животните — — — — — 884 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

316. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на работните 
луѓе за Заедницата на основното образо-
вание на општина Гостивар — — — — 885 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај Служ-

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


