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14. 
В-рз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за придонесите и даноците на 
граѓаните, 

што Собранието ,на Социјалистичка Репуб,лика 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 3 февруари 1967 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 3 
февруари 1967 година. 

У. бр. 01-9/67 
3 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

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

НОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за придонесите и даноците на гра-

ѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 5/65), во член 
3 ставот 2 се менува и гласи: 

„Општинското собрание може да пропише раз -
лични стопи на општинскиот придонес од личен до-
ход од земјоделска дејност по групи катастарски 
општини и л и по одделни катастарски општини во 
зависност од условите на стопанисувањето, оддале-
ченоста на селата од пазаришните центри, сообра-
ќа јните врски и другите услови ш т о вли јаат врз 
остварувањето на приходите". 

Член 2 
По член 3 се додава нов член За к о ј гласи: 
„Ослободувањата и олеснувањата од плаќање 

на придонеси односно даноци предвидени со одлука 
на општинското собрание, врз основа на овласту-
вањата од овој закон, в а ж а т и за приходите на Ре -
публиката што и припаѓаат од подрачјето на оп-
штината". 

Член 3 
Во член 4, став 1, алинеа 3 и втората реченица 

во став 2 се бришат, 

Член 4 
По член 7 се додава нов член 7а кој гласи: 
„Од плаќање придонес од земјоделство се осло-

бодува катастарскиот приход од шуми за времето 
во кое обврзникот на придонесот не може да ја 
користи шумата поради ^ р а з г р а н и ч у в а њ е на шу-
мите односно нерасчистени имотно-правни односи 
помеѓу обврзникот и општествената заедница". 

Член 5 
Во член 8 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Општинското собрание може да пропише осло-

бодув,ање од плаќање на придонес од земјоделство 
на обврзници чи ј вкупен катастарски приход не 
надминува 500 динари, доколку земјоделството им 
е единствено занимање". 

Член 6 
По член 8 се додав,а нов член 8а кој гла,си: 
„Општинското собрание може да пропише осло-

бодување од п л а ќ а њ е на придонес од земјоделство 
на обврзници кои имаат катастарски приход од ниви 
од V—УШ класа во катастарски општини на рид-
ско-планински подрачја, ако на секој декар обра-
ботлива површина одгледуваат н а ј м а л к у една овца 
односно на 1,5 хектар на јмалку една крава. 

Во смисла на претходниот став се сметаат како 
овци и шилежињата , а како крави и јунаците по-

стари од една година. 
Ослободувањето од плаќање на придонесот се 

однесува на тековната година, доколку на 31 де-
кември од годината се исполнети условите од ста,в 
1 на овој член. 

Ридско-планински подрачја, во смисла на став 
1 од овој член се подрачјата во кои претежниот дел 
од површините се со ридско-планински р е љ е ф или 
пасишта. 

Катастарските општини на ридско-планински-
те подрачја ги (определува општинското собрание". 

Член 7 
Член 11 се менува и гласи: 
„Ослободувањата и олеснувањата од плаќање 

придонес од земјоделство, предвидени во член 6, 7, 
8а, 9 и 10 од овој закон, се утврдуваат врз основа 
на писмено бараше што обврзникот го поднесува 
до надлежниот орган на општинското собрание н а ј -
доцна до 31 јануари во годината за која се врши 
облогот. 

Ослободувањата и олеснувањата од претходниот 
став почнуваат 'да течат од 1 јануари по истекот на 
годината во која се испол,нети условите за ослобо-
дување односно олеснување". 

Член 8 
Во член 12 став 3 зборовите „може да му" се за -

менуваат со зборот „ќе". 



Стр. 66 - Бр. 5 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 13 февруари 1967 

Член 9 
Во член 17, точка 4 'се бришат зборовите „изра-

ботуваше на домашни Ракотворби за пазар и работа 
на „сид", а по точката на крајот, која ,станува точ-
ка и запирка, се додава нова точка 5) која гласи: 

„Приходите од изработување на домашни Ра-
котв-о,рби и работа „на сиц", ако годишниот приход 
по член на домаќинството по овој основ не надми-
нува 1.000 динари и е остварен со лична работа на 
обврзникот и членовите на неговото домаќинство". 

Член 10 
Член 18 се брише. 

Член 11 
Член 19 се менува и гласи: 
„Придонес од занаетчиска дејност според вис-

тинскиот доход плаќаат обврзниците од следните 
услужни дејности: стаклошлифувачка, стаклогра-
верока, стаклорезачка, галванизерска, меха грнчар-
ска, машинобраварска, аутомеханичарска, црециз-
номеханичарска, ауталимарска, електроинсталатер-
ска, елекзтромеханичарска, аутоелектричарска, вул-
к а н и з е р с к а , инсталатерска (за водовод, канализа-
ција и за уреди за греење), фарбарска за коли и 
други метални предмети, молерскза и фарбарска, 

волновлачарска и мелење на жито во млинови на 
механички погони". 

Член 12 
Член 20 се менува и гласи: 
„Придонес од занаетчиска дејност според го-

дишна паушална основица, 'Плаќаат обврзниците од 
следните производни дејности: грнчарска, ковачка, 
бочварска и качарска, длаборезачка (комичарска), 
јажарока, возачка, јорганџиска, изработка на жен-
ски и машки шапки, ,изработка на капи, кожувар-
о в , крзнарска, опинчарска, чевларска, сарачка и 
седларска, филигранска и кујунџиска, изработкана 
пенкала и патент моливи, изработка на музички, 
дувачки и гудачки инструменти, изработка на орто-
педски помагала, производство на клинци за пот-
ковување добиток, изработка на звонци, изработка 
на вештачки бисери, изработка на налани, везење 
на дрво, изработка на сандали, ножарска, чешлар-
о в , изработка ,на предмети од школки, плетење на 
трска и рогозина и леблебиџиско-семкарска". 

Член 13 
По член 20 се додава нов член 20а кој гласи: 
„Општинското собрание ги определува стопан-

ските организации што вршат иста или слична деј-
ност во смисла на член 69 односно 76 од Основниот 
закон". 

Член 14 
Член 21 се менува и гласи: 
„Висината на годишната паушална основица за 

секој обврзник ја утврдува надлежниот орган на 
општинското собрание во зависност од обемот на 
работењето на занаетчиската или друга стоп,анска 
дејност (условите за работа, работната способност на 
обврзникот, користењето на дополнителна работа од 
други лица, опременост на дуќанот, местото каде 
се врши стопанската дејност и другите услови за 
работа)". 

Член 15 
Во член 23 став 1 на крајот наместо точката 

се става точка и запирка, а по точка 4 се додава 
изова точка 5) ноја гласи: 

„Лигата што ш вршат следните дејности: изра-
ботка на гребени и брда, самарџиева, четкарска, 
оправда на чадори, изработка на сита, изработка на 
предмети од лико, р а ф и ј а и слама, шивачка за на-
родна облека, преработка на овошје, зеленчук и 
шумски плодови, услужно мелење на жито во во-
деници-поточари, поправка на чорапи, перење и пе-
глање на облека, оџачарска, калајџиска, позаман-
териска, мутавџиска, изработка на черги, потко-
вачконалбатска, острачка за сите видови сечила, по-
плочарска (калдрмаџиска), ,печење на ракија, ва-
лавичари, превозници со запрежни возила и врше-
ње на пренос со товарен добиток". 

Став 2 се брише. 
Член 16 

Член 24 се брише. 

Член 17 
По член 25 се додава нов член 25а, кој гласи: 
„Придонес од занаетчиска дејност во процент 

плаќаат приредувачите на забавни игри и приредби 
од -секој одделно остварено бруто приход. 

Обврзникот од претходни,от став е должен до 
надлежниот орган на општинското собрание на чие 
подрачје се одржува приредбата, да поднесе прија-
ва со потребните податоци, пред почетокот на иг-
рите односно приредбата. 

Врз основа на поднесената пријава, како и врз 
основа на други под,атоци, над,лежниот орган на 
општинското собрание го утврдува прометот што ќе 
служи како о 0 Н 3 0 в и Ц а за пресметување на придо-
несот. 

Утврдениот придонес се плаќа веднаш по извр-
шената претсметка". 

Член 18 
Во член 32 на крајот на место точка се става 

точка и запирка и се додава нова точка г) која 
гласи: 

„со споредување на обврзник од иста или слич-
на стопанска дејност на кого основицата му е утвр-
дена со писмена спогодба". 

Член 19 
Членот 51 се менува и гласи: 
„Како приход од згради или делови од згради 

што ги користи сопственикот (односно што не се из-
дадени под закуп се зема највисоката станарина 
пропишана за соодветни згради односно делови од 
згради со Одлука на општинското собрание во сми-
сла на одредбите од Законот за станбените односи, 
а ако не е донесена таква одлука до износот на 
вообичаената станарина односно закупнина на 
слична зграда односно дел од зграда на подрачјето 
на општината". 

Член 20 
Членот 52 и 53 се бришат. 

Член 21 
Во членот 54 ставот 1 се менува и гласи: 
„Како станарина односно закупнина во смисла 

на овој закон се смета и вредноста на обврските и 
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услугите што корисникот односно закупецот е дол-
жен да ги врши на сопственикот по основ на ко-
ристењето". 

Член 22 
Чле1н 57 се менува и гласи: 
„Приходите од новоподигнатите станбени згра-

ди односно станови се ослободуваат од данок на 
приходи од згради за 25 години. 

Ослободувањето од претходниот став се одне-
сува и на приходите од поправените станбени згра-
ди односно станови, кои поради елементарни не-
погоди или други настани, независно од вољата на 
сопственикот, биле оштетени над 50%. 

Ослободувањето од претходните ставови не се 
применува на приходите од деловни простории во 
станбени згради. 

Под деловни простории во смисла на претход-
ниот став се сметаат и станбените простории што 
се користат за вршење на стопанска или друга деј-
ност". 

Член 23 
Член 58 се брише. 

Член 24 
Во член 74 последната алинеа се б,рише. 

Член 25 
Членовите 75—89 се заменуваат со нови седум-

наесет членови кои гласат: 
„Член 75 
Местен самопридонес (с амоцрзд анес) може да 

се (воведе за подрачје на месна заедница. 
За подрачјата за кои не постојат месни заед-

ници самопридонес може да се воведе за одделни 
населени места или делови од населени места. 

Член 76 
Самопридонес се воведува ако за тоа се из-

јаснат повеќе од половината од граѓаните запи-
шани во избирачките списоци на подрачјето за кое 
се воведува самопридонесот. 

За воведување на самопридонес граѓаните се 
изјаснуваат -на собири на избирачи или преку ре-
ферендум. 

Актот за изјаснување на граѓаните за воведу-
вање на самопридонесот го донесува месната за-
едница односно општинското собрание. Овој акт ги 
содржи елементите од, член 77. + 

Член 77 
При воведувањето на самопридонесот граѓани-

те се изјаснуваат за: 
1) објектот за кој се воведува самопридонеоот; 
2) времето за кое се воведува самопридонесот; 
3) вкупниот износ на самоцридонесот и распо-

редот по години, кога таков се воведува за 
повеќе години; 

4) видот и висината на самопридонеоот; 
5) ослободувањата од самопридонесот; 
6) рокот и начинот на извршувањето на обврс-

ките; 
7) органот што ќе се грижи за извршувањето 

—на самопридонесот; 
8) траењето на обврската во лична работа на 

граѓаните од член 86 од овој закон. 

Член 78 
Граѓаните се изјаснуваат за воведување на са-

мопридонес во Целина со „за" или „против". 
На референдум граѓаните се изјаснуваат со 

ливчиња по пат на тајно гласање а на собирите на 
избирачи јавно со поименично гласање. 

Член 79 
Референдумот го распишува месната заедница 

односно општинското собрание. 
Референдумот може да се одржи најрано пет-

наесеттиот ден од денот на неговото распишување. 
Референдумот по спроведува и резултатите ги 

утврд,ува комисија што ја именува месната заед-
ница односно општинското собрание. 

Член 80 
За свикувањето и начинот на работа на соби-

рите на Избирачи се применуваат одредбите од ста-
тутот на општината, доколку со овој закон не е по-
инаку уредено. 

Член 81 
Собир на избирачи свикува месната заедница 

кога таа го воведува самопридонеси. 

Член 82 
Резултатот на изјаснувањето на граѓаните на 

собирот на избирачи му го соопштув,а на собирот 
и записнички го констатира претседателството на 
собирот. 

Член 83 
Врз основа на изјаснувањето на граѓаните за 

воведување на самопридонес, месната заедница од-
носно општинското собрание издава акт за него-
вото воведување. 

Актот од претходниот став ги содржи елемен-
тите од изјаснувањето на граѓаните (член 77). 

Чл,ен 84 
Самопридоносот се воведува за една година, 

доколку граѓаните не се изјаснат поинаку. 

Член 85 
Обв,рзници на самопридонесот во пари се гра-

ѓаните што се задолжуваат со придонес од личен 
доход односно данок, како и пензионираните лица. 

Основицата за утврдување обврската на само-
цридонесот во пари ја сочинуваат основиците за 
придонесите и даноците односно за пензионираните 
лица износот на пензијата, освен придонесите од 
вкупниот приход на граѓаните, данок на наследство 
и подароци, данокот на орудијата за производство 
во земјоделството и на хибридната лоза. 

На обврзниците што плаќаат придонеси и да-
ноци во паушален годишен износ, самопридонесот 
може да им се определи BIO паушален износ. 

Член 86 
Обврзник на самопридонесот во материјали, од-

носно вршење на услуги со превозни средства е 
секое лице кое располага со материјали односно 
превозни средства, а обврзник на самопридонесот 
во лична работа е секое лице што е способно за 
работа. 

Висината на самопридонесот од претходниот 
став, изразена во пари, не може да го надмине из-
носот на самопридонесот што би се постигнал со 
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неговото пресметување од основицата за придоне-
сите и даноците согласно став 2 од член 85 од овој 
закон. 

Т,раењето на обврската во лична работа за ли-
цата на кои не може да се примени претходниот 
став може да изнесува најмногу 10 дена. 

Член 87 
По барање од обв,рзникот обврската во пари 

може да се замени во целост или делумно со об-
врска во лична работа, давање на материјали, пре-
возни средства и ,обратно. 

Член 88 
Обврзници на самоцридрнвсот во лична работа 

се сите граѓани способни за работа постари од 18 
години, освен: 

1) жените постари од 50 години и мажите по-
стари од 55 години; 

2) жените за време на бременоста и мајките со 
деца до три годишна возраст; 

3) лицата што се неспособни за работа поради 
болест; и 

4) учениците и студентите додека се на редов-
но школување и граѓаните што се наоѓаат ма от-
служување на воениот рок ,или на воена вежба. 

Член 89 
Надлежниот орган на општинското собрание 

врши обложување и наплата на самопридонесот 
сходно со прописите за придонесите и даноците. 

Облогот на самопридонес от им се соопштува на 
обврзниците оо истакнување на јавен увид во тра-
ење од десет дена. Истакнувањето се врши н,ајмалку 
петнаесет дена пред почетокот на извршувањето на 
Обврската на самопридонесот. 

Член 90 
Паричните средства остварени од самопридоне-

сот се трошат според одделна претсметка што ја до-
несува месната заедница односно општинсково со-
брание. 

По завршувањето на објектот, за ко ј е воведен 
самопридонесот, се (составува завршна сметка што 
му се поднесува на Собирите на избирачи. 

Член 91 
Обврската на самопридонеси што обврзникот не 

ќе ја изврши во определениот -рок, се извршува со 
принудна наплата, според прописите за принудна 
наплата на придонесите и даноците". 

Член 26 
Член 100 се менува и гласи: 
„Органот на општинското собрание, надлежен 

за (катастар ќе му достави на органот надлежен за 
облог на придонесот список на земј,оделските до-
маќинства со пресметан катастарски (Приход по ка-
тастарски општини според местото на живеењето 
на обврзниците најдоцна до 15 февруари во годи-
ната за ноја се врши облогот на придонесот. 

Списокот од претходниот став ги содржи про-
мените што настанале во годината што и претходи 
на годината за која се врши облогот. 

Списокот од претходните ставови се ,предава 
записнички". 

Член 27 
По член 106 се додаваат нови членови 106а и 

1066 кои гл,асат: 
„Член 106а 

На обврзниците на придонесите и даноците ќе 
им се отпише обложениот придонес односно данок 
за тековната година, ако примаат постојана соци-
јална помош од општествено-политичката заедни-
ца. 

Член 1066 
На обврзниците на кои облогот на придонесот 

од занаетчиска дејност се врши по годишна осно-
вица им се намалува придонесот по 10% за секој 
втор и натаму ученик во стопанството. 

Намалувањето од претходниот став се врши 
ако ученикот поминал на работа повеќе од 200 ра-
ботни дена во годината за која се врши облогот на 
придонесот." 

Член 28 
Член 109 се брише. 

Член 29 
По член 111 се додава нов член Ш а ,кој гласи: 
„Обврската за плаќање на придонесот од за-

наетчиска и друга стопанска дејност и од вршење 
на интелектуални услуги почнува од првиот ден 
на следниот месец во кој обврзникот почнал со деј-
носта, а престанува на крајот од месецот во кој 
престанало вршењето на дејноста. 

Ако обврзникот на придонесот од претходниот 
став престане со вршењето на дејноста во теков-
ната година за која е извршен облогот на придо-
несот, ќе се отпише сразмерен дел од годишниот 
износ н,а придонесот Кој одговара на времето во кое 
,не се врши дејноста". 

Член 30 
Во член 122 ставовите 4 и 5 се бришат. 

Член 31 
Во член 126 став 1 точка 7) се менува и гласи: 
„Две третини од нето личниот доход и пензи-

јата;" 
По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„,Предметите под точките 3, 14, 15 и 16 од прет-

ходниот с,тав можат да бидат предмет ,н,а принудна 
наплата во смисла на член 31 од Основниот закон". 

о Член 32 
Во член 168 во став 3 наместо зборовите „над-

лежен орган на општинското собрание" се става 
„советот надлежен за работите на финансиите". 

Член 33 
По член 177 се додава Нов член 177а, кој гласи: 
„,По ис,клучок Од член 11 и член 26 ,на овој за-

кон роковите за поднесување на писмени барања 
на обврзниците односно за доставување на список 
на земјоделските домаќинства за 1967 година се 
продолжуваат за 30 дена". 

Член 34 
Член 179 се менува и гласи: 
„Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да го утврди пречистениот текст на За -
конот за придонесите и даноците на граѓаните, како 
и да изврши усогласување на редоследот на чле-
новите и изразите употребени во законот, 
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Член 35. 
Овој закон влегува во аила осмиот ден од денот 

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

15. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ 
НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменуваше и допол-
нување на Законот за републички придонеси и да-
ноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 3 февруари 1967 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 3 фе-
вруари 1967 година. 

У. бр. 01-5/67 
3 февруари 1967 година 

Скопје 
П,ретседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДА-

НОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките придонеси и да-

ноци на граѓаните („Службен весник на СР Маке-
донија", бр. 9/65, 28/65 и 37/66 година), во член 2 
став 1 стопата од „1,5%" се заменува со стопа од 
„1,2%". 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Републичкиот придонес за образование ќе се 

плаќа по стопа од 0,3% од основицата на придоне-
сот од личниот доход од работен однос". 

Член 2 
Член 2-а се менува и гласи: 
„Од републичките придонеси од личен доход, 

на општината на чие подрачје тие се остваруваат 
и се отстапува: 

— од придонесот од личен доход од земјодел-
ска дејност — 60%, 

— од придонесот од личен доход од работен 
однос на општините: Идадија, Кале и Кисела Во-
да — 41% а на другите општини — 80%". 

Член 3 
По член 2-а се додава нов член 2^6, кој гласи: 
„Уплатените придонеси од 1 јануари 1967 го-

дина до влегувањето во сила на овој закон, ќе се 
распределат на корисниците според одредбите на 
член 1 и 2 од овој закон". 

Републичкиот придонес за образование, ќе се 
уплатува во корист на Републичкиот општествен 
фонд за финансираше на образованието. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

16. 
Црв основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-

КИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за финансираше на општестве-
но-политичките заедници во Социјалистичка Ре-
пуб-лика Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ,го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 3 февруари 1967 година и 
на седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 3 февруари 1967 година. 

У. бр. 01-4/67 
3 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за финансираше на општествено-

политичките заедници 'во Социјалистичка Репу-
блика Македонија („Службен весник на СР Маке-
донија" бр. 9/65 година), член 4 се менува и гласи: 

„Право на дополнителни средства од Републи-
ката има општината која не може да ги задоволи 
потребите на задолжителното школуваше, основ-
ната социјално-здравствена заштита, претставнич-
кото тело и неговите органи, како и на делот од 
средното школство во чие финансираше партици-
пира Републиката. 

Се смета дека општината не може да ги задо-
воли потребите од, претходниот став, ако со 58% од 
предвидените сопствени приходи за 1966 година не 
го обезбедува задоволувањето на минималните по-
треби утврдени со овој закон". 

Член 2 
Член 5 се менува и гласи: 
„Како минимални потреби во смисла на прет-

ходниот член се утврдуваат: 
1. за задолжителното школуваше: 
—' ,на општините со натпросечни сопствени при-

ходи по жител — 544,4 динари по ученик; 
— на другите општини — 500 динари по ученик. 
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2. за основната социјално-здравствена заштита 
— 13,6 динари по жител; 

3. за потребите на претставничкото тело и не-
говите органи: 

— на општините со над 55.000 жители — 51 ди-
нар по жител; 

— на другите општини — 65 динари по жител. 
4. за средното школство — 50% од предвиде-

ните износи за 1966 година освен за гимназиите и 
економските училишта. 

Цросекот на приходите по жител на општините 
во Републиката, во смисла на овој член, се утвр-
дува без приходите по жител на општините во 
Скопје". 

Член 3 
Член 6 се менува и гласи: 
„,По исклучок од претходниот член, ако од-

делна општина со буџетот за 1966 година за задо-
волување потребите за задолжителното школување 
и основната социјално здравствена заштита издво-
јувала повеќе средства од средствата предвидени 
според претход,ниот член, како средства за задо-
волување на тие потреби ice сметаат износите утвр-
дени со буџетот на општината за таа година. 

За општините од подрачјето на град Скопје 
средствата за задоволување на минималните по-
треби на задолжителното школување и основната 
социјално-здравствена заштита се пресметув,аат врз 
основа на просекот на средствата за тие намени, 
утврден за градот ,како целина, според буџетите на 
тие општини за 1966 година". 

Член 4 
Член 7 се менува и гласи: 
„Како приходи на општината во смисла на 

член 4 од овој закон, за утврдување правото и ви-
сината на дополнителните средства на општините, 
се сметаат: 

—1 Приходите што и припаѓаат според Основ-
ниот закон утврдени со буџетот на општината за 
1966 година, без пренесените средства од претход-
ните години; и 

— приходите од републичките придонеси, да-
ноци и такси отстапени со закони". 

Член 5 
По член 7 се додава нов член 7-а, кој гласи: 
„Дополнителните средства на општините, утвр-

дени според одредбите ,на овој закон, не можат да 
бидат пониски од дополнителните средства на оп-
штините утврдени со Законот за буџетот на Соци-
јалистичка Република Македонија за 1966 година, 
намалени за отстапените републички придонеси во 
1967 година и средствата со кои Републиката уче-
ствува во финансирањето на потребите што до 1966 
година се финансирани од средствата на општи-
ните". 

Член 6 
Во член 10 ста в 2, по запирката, зборот „на-

менски" се брише. 
Член 7 

Член 68 се менува и гласи: 
„За пресметување според овој закон бројот н,а 

жителите на општините се утв,рдува според офи-
цијалните републички статистички податоци за 
1965 година". 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на 'обј,авувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

17. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издав,ам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1967 ДО 1970 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за дополнителните сред-
ства на општините во периодот од 1967 до 1970 го-
дина, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 3 февруари 1967 година и 
на седницата на Организационопполитичкиот собор 
одржана на 3 февруари 1967 година. 

У. бр. 01-2/67 
3 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИ-
НИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1967 ДО 1970 ГОДИНА 

Член 1 
Во периодот од 1967 до 1970 година на општи-

ните, определени со овој закон, им се обезбедуваат 
дополнителни средства од Буџетот на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Член 2 
Дополнителни средства во 1967 година им се 

обезбедуваат на општините во следните износи: 

во динари 
1. Берово 1.710.000 
2. Битола 2.420.000 
3. Брод 2.306.000 
4. Валандово 530.000 
5. Виница 1.091.000 
6. Гевгелија 613,000 
7. Гостивар 6.838.000 
8. Дебар 1.912.000 
9. Делчево 1.742,000 

10. Демир Хисар 1.823.000 
11. Кавадарци 1.530.000 
12. К а л е 1.388.000 
13. Кичево 3.324.000 
14. Кочани 2.208.000 
15. Кратово 1.750.000 
16. Крива Паланка 2.679.000 
17. Крушево 1.082.000 
18. Куманово 6.466.000 
19. Неготино 962.000 
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20. Охрид 2.047.000 
21. Прилеп 3.279.000 
22. Пробиштип 533.000 
23. Радовиш 1.738.000 
24. Ресен 1.537.000 
25. Св. Николе 1.729.000 
26. Струга 4.599.000 
27. Струмица 3.120.000 
28. Тетово 10.481.000 
29. Титов Велес 1.277.000 
30. Ш т и п 751.000 

Член 3 
Дополнителните средства на општините од прет-

ходниот член, во периодот од 1968 до 1970 година, 
се зголемуваат со стопа соодветна на стопата на 
порастот на дополнителните средства на Социјали-
стичка Република Македонија од средствата на со-
јузниот буџет. 

Како основица за зголемувањето на дополнител-
ните средства од претходниот став се зема износот 
на дополнителните средства од претходната година. 

Член 4 
Во смисла на член 7-а од Законот за финанси-

рање на општествено-политичките заедници во Со-
цијалистичка Република Македонија се обезбеду-
ваат и дополнителни средства во постојан износ на 
следниве општини: 

во динари 
1. Берово 272.000 
2. Битола 1.660.000 
3. Брод 220.000 
4. Гевгелија 780.000 
5. Делчево 35.000 
6. К а л е 5.548.000 

7. Кратово 1.168.000 
8. Крива Паланка 277.000 
9. Крушево 148.000 

10. Охрид 1.355.000 
11. Прилеп 1.741.000 
12. Радовиш 78.000 
13. Ресен 200.000 
14. Титов Велес 430.000 
15. Ш т и п 180.000 

18. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕ-
ЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЧИЈА ИЗГРАДБА СЕ 
ФИНАНСИРА СО УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за мелиоративните системи чија 
изградба се финансира со учество на Федераци-
јата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 3 февруари 1967 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор одржана на 3 февруа-
ри 1967 година. 

У бр. 01—1/67 
3 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ 
ЧИЈА ИЗГРАДБА СЕ ФИНАНСИРА СО 

УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за мелиоративните системи чија из-

градба се финансира со учество на Федерацијата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 4/66), член 2 се мену-
ва и гласи: 

„Средствата со кои учествува Федерацијата во 
финансирањето на преостанатите мелиоративни ра-
боти на 31 декември 1965 година, се распоредуваат 
на одделните мелиоративни системи и тоа на: 

„Брегалница" 

Член 5 
На општината, на која со овој закон и се опре-

делени дополнителни средства, средствата ќе и се 
доделат доколку таа за финансирање на задолжи-
телното школување обезбеди од сопствени и допол-
нителни средства најмал износ по ученик утврден 
во член 5 од Законот за финансирање на опште-
ствено-политичките заедници во Социјалистичка 
Република Македонија, зголемен најмалку со стопа 
на просечниот годишен пораст на средствата во бу-
џетот на општината за соодветната година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

„Струмица" 
„Тиквеш" 
„Пелагонија" 
„Скопско Поле" 
„Струшко Поле" 

Член 3 се брише. 

191,95 
251,00 
222,95 

65,20 
3,10 
1,30 

милиони динари 

Член 2 

Член 3 
Член 4 се менува и гласи: 
„Средствата за финансирање на преостанатите 

работи за уредување на пороите на 31 декември 1965 
година во износ од 51,75 милиони динари, претставу-
ваат учество на Републиката од 30% во вкупната 
вредност на тие работи и се распоредуваат на од-
делните мелиоративни системи и тоа на: 

„Брегалница" 16,55 милиони динари 
„Струмица" 16,55 
„Тиквеш" 3,67 „ 
„Пелагонија" 12,65 „ „ 
„Скопско Поле" 2,33 „ „ 
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Член 4 
Член 8 се менува и гласи: 
„Пречекорувањата на износите предвидени во 

член 2 и 4 од овој закон, како и промените во тро -
шоците што ќе настанат по 1 јануари 1965 година 
поради промени во цените, ги поднесуваат инвести-
торите". 

Члјен 5 
Член 10 се менува и гласи: 
„Финансирањето на основните мелиоративни ра-

боти се врши така што' нивната изградба да заврши 
најдоцна до крајот на 1972 година". 

Член 6 
Во член 11 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Динамиката на градбата Банката ќе ја утврди 

со инвеститорите најдоцна до 1 март 1967 година". 

Член 7 
Член 18 се менува и гласи: 
„За студии и истражувања во врска со изград-

бата и користењето на мелиоративните системи Бан-
ката издвојува до 0,5% од средствата од член 2 на 
овој закон. 

Дел од средствата од претходниот став Банката 
ќе ги користи за студии и истражувања што се од 
заеднички интерес за сите мелиоративни системи. 
Програмата за користење на овие средства Банката 
ќе ја утврди до 1 април 1967 година". 

Член 8 
Во член 11 став 1, член 12 став 1 и член 19 се 

бришат зборовите „и 3". 
Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

39. 
Врз основа на член 152 став 5̂ од Уставот на Оо-

ци ја листичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЛОВСТВО 

Се прогласува Законот за ловство, што Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија го 
донесе на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 3 февруари 1967 година и на седницата на Сто-
панскиот собор одржана на 3 февруари 1967 година 

У. бр. 01-3/67 
3 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

ЗАКОН ЗА ЛОВСТВО 
I ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Одгледувањето, заштитата, ловењето и користе-

њето на дивечот (ловство) се врши според одребите 
на Основниот закон за ловство (Основен закон) и 
овој закон. 

И ДИВЕЧ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ 

Член 2 
Како дивеч, во смисла ,на овој з-акон, се сметаат 

следните видови животни и птици: 
а) од влакнестиот дивеч: еленот, срната, дива-

та коза, муфлонот, козорогот, дивата свиња, зајакот, 
веверицата, хрчекот, полхот, текуницата, дивата 
мачка, рисот, волкот, чакалот, лисицата, мечката, 
куната златка, куната белка, творот, големата ласи-
ца, малата ласица, јазавецот и видрата; 

б) од перјастиот дивеч: големиот тетреб, малиот 
тетреб, лештарката, еребицата камењарка, полската 
еребица, фазанот, потполошката, дивите гулаби, гр-
лицата ,големата дропља, малата дропља, шљуките, 
жеравите, пеликаните, лебедите, чапљата, кормора-
ните, дивите гуски, дивите пајки, водните кокошки, 
водниот бик, вивците, чурулинците, чигрите, нур-
качите, школите, орлите, јастребите, шканците, еите, 
луњите, лешинарите, буфовите и враните. 

Член 3 
Како заштитен дивеч, во смисла на овој закон, 

се смета: еленот, срната, дивата коза, муфлонот, 
козорогот, зајакот, веверицата, рисот, големиот тет-
реб ,малиот тетреб, лештарката, фазанот, еребицата 
каменарка, полската еребица, потполошката, дивите 
гулаби, грлицата, големата дропља, малата дроп-
ља, шљуките, жеравите ,пеликаните, лебедите, диви-
те гуски ,дивите п а ј к и , водните кокошки, водниот 
бик и лешинарите. 

Член 4 
Еленот, срната, дивата коза, муфлонот, козоро-

гот, рисот и тетребот се дивеч од висок лов. 

Член 5 
За заштитениот дивеч се определува ловостој и 

срна 
срндакот 
еленот 
кошутата 
дивата коза, вевери-
цата, жеравите, пели-
каните и лебедот 
дивиот јарец, потпо-
лошката, грлицата, 
водните кокошки, вод-
ниот бик и лешина-
рите 
зајакот, еребицата ка-
менарка и полската 
еребица 
рисот 
лештарката 
фазанот 
муфлонот и козорогот 
големата дропља, ма-

лата дропља, дивите 
пајки, шљуките, диви 
те гуски и дивите гу-
лаби 
големиот тетреб 
малиот тетреб 

од 1.XI. до 30.IX. 
од 1.XI. до 31.V. 
од 16.1. до 15. VHI. 
од 16.1. до 31.Х. 

од 1.1. до 30. IX. 

од 1.1. до 31.УП. 

од 11.1. до 15.IX. 
од 1.Ш. до 31.Х. 
од 1.1. до H5.IX. 
од 1.1. до 10.Х. 
од 1.П. до 30.IX, 

од 1.IV. до 31.VII. 
од 1.VI. до 15.Ш. 
од 1.VI. до 31.111. 
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Организациите што стопанисуваат со ловишта-
та можат да го продолжат ловостојот од претходниот 
став. 

Член 6 
Општинското собрание може да пропише при-

времена или трајна забрана на ловење на дел или на 
целото подрачје на општината, на редок или про-
реден дивеч за кои постои опасност од истребување. 

Доколку органот од претходниот став не ја про-
пише оваа забрана, за дивеч од висок лов забраната 
може да ја пропише за дел или за целата територи-
ја на Републиката републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство. 

Член 7 
Уништување на младунчиња и расипување на 

легла на заштитен дивеч, уништување и расипува-
ње седелки и ја јца на заштитени птици, како и 
отстрел и фаќање на заштитен дивеч во време на 
ловостој односно во време на привремена или трај -
на забрана за ловење, може да се врши за потре-
бите на науката, наставата, зоолошките градини и за 
спречување на заразни болести, на основа одобрение 
на Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство. 

Во одобрението од претходниот став се одредува 
и начинот на. ловењето. 

Член; 8 
Во случај на непосредна опасност по имотот на 

организациите и граѓаните во овоштарските реони 
зајакот може да се отепува и во време на ловостој от, 
на привремената и трајната забрана за лов, ако 
опасноста настапила за време на поголеми снежни 
падавини. 

Овоштарските реони ги определува општинско-
то собрание. 

Член 9 
Организацијата што стопанисува со ловиштето 

е должна да го смалува бројот на незаштитениот 
дивеч, а во обем што ќе се утврди со ловостопанска 
основа. 

Организацијата од претходниот став е должна 
да води редовна евиденција за уништениот неза-
штитен дивеч. 

Член 10 
Општинското собрание, организациите што сто-

панисуваат со ловиштата и други органи и органи-
зации можат да утврдуваат посебни парични награ-
ди за уништување на волкот, чакалот и другиот не-
заштитен дивеч. 

Член 11 
Организацијата што стопанисува со ловиштето 

е должна во време на непогоди (поплави, големи сне-
гови и слично) да го заштитува и прихранува зашти-
тениот дивеч. 

III Л О В И Ш Т А 

Член 12 
Ловиштата ги установуваат општинските собра-

нија односно државните органи од член 17 став 1 
точка 2 од Основниот закон. 

Органот што го установува ловиштето го утвр-
дува видот на ловот што се врши во него и граници-
те на ловиштето. 

Од ловиштата се издвојуваат населбите, гробиш-
тата, јавните патишта, градските паркови и воените 
објекти. 

Член 13 
Ловишта можат, освен на ловечки или ловно-

стопански организации, да се дадат на стопанисува-
ње и на шумарски, земјоделски и други работни ор-
ганизации што го користат целосно или во прете-
жен дел земјиштето на кое е установено ловиште-
то ако имаат најмалку еден стручњак за ловство и 
најмалку еден ловочувар од 5.000 ха ловна повр-
шина. 

Член 14 
Ако за исто ловиште се заинтересирани повеќе 

организации кои подеднакво ги исполнуваат усло-
вите, освен во случајот од член 19 став 2 од Основ-
ниот закон, ловиштето ќе се додели на стопанисува-
ње на организацијата што го користи целосно или 
во претежен дел земјиштето на кои е установено 
ловиштето. 

Член 15 
Ловиштето се дава на стопанисување на основа 

на договор. 
Договорот од претходниот став се склучува за 

време од најмалку 10 години. 
Договорот особено содржи обврски на организа-

цијата во поглед на одгледувањето на заштитениот 
дивеч, подобрувањето на неговиот квалитет, сведу-
вањето на бројната состојба на дивечот на мерка 
што не претставува непосредна опасност по здрав-
јето и животот на граѓаните и имотот на организа-
циите и граѓаните, како и условите за раскинување 
на договорот. 

Член 16 
Ловечките организации се должни од средствата 

остварени од стопанисувањето со ловиштето да вло-
жуваат за подмирување на трошоците за стопанису-
вање и унапредување на ловиштето во износ што 
се утврдува во договорот од претходниот член. 

Член 17 
Организацијата од која ќе се одземе ловиштето, 

има право на надоместок на неискористени средства 
на ловиштето што ги вложила на име технички и 
други инвестиции. 

Надоместокот од претходниот став се утврдува 
спогодбено помеѓу организацијата што стопанисува-
ла СО' ловиштето и органот што и го дал на стопа-
нисување. 

Во случај на спор висината на надоместокот ја 
определува надлежниот суд. 

Чл^н 18 
Ловностопанска основа е основа за долгорочно 

стопанисување со ловиштето во која се прикажува 
состојбата на ловиштето, целта на стопанисувањето, 
видот и обемот на работите, мерките и методите за 
постигнување целта на стопанисувањето, како и еко-
номско-финансиската основа на стопанисувањето. 

Приказот за состојбата на ловиштето содржи 
податоци за површините и бонитетот на ловиштето, 
фондот на дивечот и застапеноста на видовите на 
дивеч. 
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Целта на стопанисувањето се определува според 
состојбата на ловиштето и потребите за кои тоа 
служи (стопански, спортски, рекреациони, посебна 
намена и слично). 

Видот и обемот на работите и методите за постиг-
нување целта на стопанисувањето ги опфаќаат мер-
ките за унапредување на ловството (подобрување 
состојбата и составот на дивечот, техничката опре-
меност на ловиштето и слично). 

Економско-финансиската основа на стопанисува-
њето ја опфаќа вредноста на основните средства, 
трошоците на стопанисувањето на ловиштето и при-
ходите од дејностите во истото. 

Член 19 
Ловностопанската основа се донесува за време 

од најмалку 5 години. 
Ловностопанската основа се донесува и по склу-

чување на договорот од член 15 на овој закон. 
Ловностопанската основа за ловишта што се на-

оѓаат на подрачје на две или повеќе општини ја 
потврдуваат спогодбено собранијата на тие општини. 

Член 20 
Од организацијата што стопанисува со ловиште-

то освен во случаите предвидени во член 21 став 1 
точка 1 и 2 од Основниот закон ќе се одземе ловиш-
тето ако: 

1. не го смалува незаштитениот дивеч во ловиш-
тето согласно член 9 став 1 од овој закон; 

2. не врши заштита и прихранување на заштитен 
дивеч во време на непогоди (поплави, големи снего-
ви и слично); 

3. не го искористува доволно и ако постојат ус-
лови за тоа; 

4. дозволи со ловење да се намали бројната 
состојба на заштитениот дивеч под една третина од 
можниот капацитет на ловиштето определен со лов-
ностопанската основа. 

Ловиштето може да се одземе од организацијата 
и кога земјиштето на кое е установено, е потребно за 
цели што ја исклучуват можноста за ловење. 

Член 21 

Ловната организација на која и е одземено ло-
виштето има право на спортски лов и рекреација 
под условите пропишани во општиот акт на органи-
зацијата на која ловиштето и е доделено на сто-
панисување. 

Организацијата на која и е одземено ловиштето 
има право да учествува во донесувањето на ловно-
стопанската основа Д О К О Л К У се обврзе да соработува 
во уништувањето на незаштитениот дивеч и зашти-
тата на заштитениот дивеч, особено во време на не-
погоди. 

Член 22 
Катастар на ловиштата води општинскиот орган 

на управата надлежен за ловство. 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство да ја пропише содржината и 
начинот на водење на катастар на ловишта. 

IV Л О В 

Член 23 
Ловење на заштитен дивеч може да се врши и 

вон ловишта на земјиштето што го користат работни 
и други организации и државни органи. 

Општинското собрание може да определи зашти-
тен дивеч да може да се лови и на останали земјиш-
та вон ловишта. 

Член 24 
Ловењето на заштитен дивеч се врши на основа 

дозвола што ја издава организацијата што стопани -
сува со ловиштето, односно што го користи земјиш-
тето вон ловиштето, а за останалото земјиште оп-
штинскиот орган на управата надлежен за ловство. 

Ловење на одделни видови заштитен дивеч што 
го определува организацијата од претходниот став, 
може да се врши само групно или под надзор на 
стручно лице, во случаите што ги определува орга-
низацијата. 

Член 25 
Во ловиште што го користи ловечката организа-

ција ловење на заштитен дивеч може да се врши 
само еден ден во неделата што ќе го определи орга-
низацијата што стопанисува со ловиштето, како и 
во денови на државни празници. 

Одредбата од претходниот став не се однесува за 
странски ловци-туристи. 

Член 26 
Ловење на незаштитен дивеч може да се врши 

во секое време во ловиште и на земјиште вон ло-
виште. 

Ловење на незаштетен дивеч во ловиште може 
да се врши по претходно пријавување на организа-
цијата што стопанисува со ловиштето. 

Член 27 
Отстрел на заштитен дивеч се врши со ловечка 

пушка со сачма или со кугла и ловечки карабин. 
Отстрел на елен, срна, дива коза, муфлон, ко-

зорог се врши само со ловечка пушка со кугла и 
со ловечки карабин. 

Член 28 
Во еден ловен ден исто лице не смее да отстре-

ли поголем број на заштитен дивеч од бројот опре-
делен со дозволата за ловење. 

Член 29 
Општинското собрание може да забрани ловење 

на дивеч на земјоделските земјишта засеани со 
определени земјоделски култури во време кога тоа 
би им штетело на тие култури. 

Член 30 
Организацијата што стопанисува со ловиштето 

е должна најмалку на една четвртина од вкупната 
површина на ловиштето наизменично да забрани 
ловење најмалку секои две години едноподруго. 

Бројната состојба на заштитениот дивеч не смее 
со ловење да се намали под една третина од мож-
ниот капацитет за ловиштето определен со ловно-
стопанската основа. 

Ако во ловиштето настанат осетни штети на 
некои видови заштитен дивеч поради временски 
непогоди, болести или поради други непредвидени 
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дричини, организацијата што стопанисува со ло-
виштето е должна да го продолжи времето на лово-
стој от, односно да го забрани ловот на тој дивеч до-
дека не се зголеми бројната состојба над една тре-
тина од можниот капацитет определен со ловно-
стопанската основа. 

Доколку организацијата што стопанисува со 
ловиштето во случаите од претходниот став не го 
продолжи ловостој от, односно не го забрани ловот, 
тоа ќе го стори органот што го установил ловиш-
тето. 

Член 31 
Забрането е: 
1. Ловење на заштитен дивеч со стапици, мре-

жи, кафези, кошеви, направи од конски влакна, 
лепила, отрови, мамливи средства, како и со по-
мош на рефлектори (фарови) и превозни средства; 

2. Ловење на елени ерни, дивокози, муфлони 
и козорози со кучиња гоничи; 

3. Ловење на заштитен дивеч во низинските 
(полските) ловишта со кучиња гоничи; 

4. Ловење на заштитен дивеч во време на по-
плави како и големи снегови; 

5. Ловење на заштитен дивеч со војно оружје; 
6. Ловење на заштитен дивеч ноќно време. 

Член 32 
Ловење на незаштитен дивеч со отров може да 

се врши само со претходно одобрение од општин-
скиот орган на управата надлежен за санитарна 
инспекција во согласност со општинскиот орган на 
управата надлежен за ловство. 

Местото на труењето мора да биде оддалечено 
најмалку 500 метри од станбените или стопанските 
објекти и најмалку 100 метри од јавните патишта. 

За времето на поставување отрови и за места-
та на кои се врши труењето се известува месното 
население на вообичаен начин, како и најблиската 
станица на милицијата. 

V СПРЕЧУВАЊЕ И НАДОМЕСТУВАЊЕ НА 
ШТЕТАТА 

Член 33 
За спречување на штети кои дивечот може да 

ги стори на имотот или на луѓето на земјиштето на 
кое се наоѓа ловиштето и на околните земјишта, 
организациите кои стопанисуваат со ловиштата се 
должни да го смалуваат бројот на дивечот во мер-
ка која не ќ,е биде штетна по имотот и луѓето, да 
обезбедува доволна исхрана во ловиштето, чуварска 
служба и слично. 

Општинското собрание ги определува мерките 
за спречување на штетите од дивечот што се дол-
жни да го преземаат во ловиштето организациите 
што стопанисуваат со ловиштето. 

Член 34 
Општинското собрание, во зависност од видот 

на дивечот, видот и обемот на штетите што тој ги 
причинува односно од степенот на опасноста од 
причинување на штетите и рентабилитетот на зем-
јоделското и шумското производство, Пропишува 
мерки за спречување на штетите од дивеч кои се 
должни да ги преземаат корисниците на земјиште-
то на кое се наоѓа ловиштето и корисниците на 
околните земјишта. 

Член 35 
Ако организацијата што стопанисува со ловиш-

тето со општ акт определи за одделен вид незаш-
титен дивеч посебни услови за ловење одговорна е 
за причинетата штета од тој дивеч. 

Член 36 
Отштетен ценовник за штетите на дивечот сто-

рени од граѓани и правни лица донесува општин-
ското собрание по претходно прибавени мислења од 
заинтересираните организации. 

Висината на износот на штетата од претход-
ниот став не може да биде помала од тројниот из-
нос од пазарната цена на одделниот вид дивеч. 

VI ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 37 
Работите на ловната инспекција ги врши оп-

штинскиот орган на управата надлежен за лов-
ство (општински орган на ловната инспекција) и 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство преку ловни инспектори. 

За ловен инспектор може да биде назначено 
лице што има висока школска спрема од шумар-
ската струка. 

Член 38 
Општинскиот орган на ловната инспекција ги 

врши сите работи на ловната инспекција освен оние 
што со овој или со посебен закон се ставени во 
надлежност на други органи. 

Член 39 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство врши надзор над работата на општин-
ските ловни инспектори и се грижи за унапреду-
вање на ловната инспекција во Републиката. 

Член 40 
Ако општинскиот орган на ловната инспекција 

не изврши некоја од работите од својата надлеж-
ност, таа работа може да ја изврши Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство на товар 
на органот што бил должен таа работа да ја из-
врши. 

Член 41 
Легитимацијата на републичкиот ловен инспек-

тор ја издава Републичкиот секретар за земјодел-
ство и шумарство, а на општинскиот ловен инспек-
тор — органот што ќе го определи општинското 
собрание. 

Се овластува Републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да го пропише образецот на 
легитимацијата за ловен инспектор. 

VII КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Со парична казна од 50 до 500 динари ќе се 

казни за прекршок граѓанин кој : 
1. лови заштитен дивеч спротивно на член 25 

од овој закон; 
2. лови незаштитен дивеч спротивно на член 

26 став 2 од овој закон; 
3. лови дивеч спротивно на член 29 од овој 

закон. 
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4. лови заштитен дивеч односно постапи спро-
тивно на забраната од член 31 од овој закон, освен 
забраната од точка 2; 

5. лови незаштитен дивеч спротивно на член 
35 од овој закон. 

Член 43 
Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се 

казни граѓанин кој: 
1. лови заштитен дивеч спротивно на член 24 

став 1 и 2 на овој закон; 
2. лови заштитен дивеч спротивно на член 27 

од овој закон; 
3. лови заштитен дивеч спротивно на член 28 

од овој закон; 
4. лови заштитен дивеч спротивно на член 31 

од точка 2 од овој закон; 
5. лови незаштитен дивеч со отров спротивно 

на одредбите од член 32 од овој закон. 

VIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Користењето на постојните ловишта ќе се со-

образи со одредбите на овој закон во рок од шест 
месеци од денот на неговото влегување во сила. 

По исклучок од претходниот став ловностопан-
ските основи ќе се донесат и поднесат на одобру-
вање во рок од една година од денот на усогласу-
вањето на договорот за користење на ловиштето. 

Член 45 
Ловиштата што ги установил Извршниот совет 

до влегувањето во сила на овој закон се пренесу-
ваат на управување на општините на чие подрачје 
се наоѓаат тие, со сите права определени со Основ-
ниот и овој закон за органот што го установил ло-
виштето. 

Член 46 

Со денот на влегувањето во сила на овој за-
кон престануваат да важат: 

1. Закон за лов („Службен весник на НРМ" бр. 
213/59 и „Службен весник на СРМ" бр. 16/65); 

2. Одлуката за одредување парична награда за 
уништување на волци и лисици („Службен весник 
на НРМ" бр. 17/62) и „Службен весник на СРМ" 
бр. 3/66); 

3. Правилникот ѕа постапката и начинот на ис-
платата на паричната награда за уништување на 
волци и лисици („Службен весник на НРМ" бр. 
21/62); 

4. Правилникот за висината на надоместокот за 
користење на ловишта („Службен весник на НРМ" 
бр. 11/60); 

5. Наредбата за одредување на ловостој на од-
делни видови заштитен дивеч („Службен весник 
на НРМ" бр. 12/60); 

6. Наредбата за одредување на заштитен и не-
заштитен дивеч („Службен весник на НРМ" бр. 
11/60); 

7. Наредбата за привремена забрана за лов на 
ретки и проредени видови дивеч („Службен весник 
на НРМ" број 20/60); 

8. Упатството за образец за дозвола за лов 
(„Службен весник на НРМ" бр. 34/60). 

Член 47 
До донесувањето на прописите на основа овој 

закон останува во сила Решението за отштетен це-
новник за сторена штета на заштитен дивеч („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 11/60). 

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

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

20. 
Врз основа на член 78 став 4 од Основниот 

закон за избор на работнички совети и други ор-
гани на управувањето во работните организации, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 3 февруари 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СОСТАВ НА КОНКУРСНИ 
КОМИСИИ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I Извршниот совет ќе именува два члена и оп-
штинските собранија на чија територија се наоѓаат 
по еден член во конкурсни^ комисии за имену-
вање директори на следните стопански организации: 

1. Рудници и железарница „Скопје" во Скопје; 
2. „ОХИС" Органско-хемиска индустрија во 

Скопје; 
3. Топилница „Злетово — Саса" во Титов Велес; 
4. „Македонија-пат" претпријатие за јавни па-

тишта во Скопје; 
5. „Електростопанство" претпријатие за произ-

водство и пренос на електрична енергија во Скопје; 
6. „Електромакедонија" претпријатие за дис-

трибуција на електрична енергија во Скопје; 
7. „Жито-Македонија" трговско претпријатие 

за промет, пласман и преработка на жито во Скопје; 
8. „Интеримлекс" претпријатие за меѓународна 

трговија и застапништво во Скопје; 
9. „Вардар" увоз-извоз во Скопје; 
10. „Макотекст" — увоз-извоз во Скопје; 
11. „Автомакедонија" — увоз-извоз во Скопје; 
12. „Агроснабдител" трговско претпријатие на 

земјоделството во Скопје; 
13. „Транскоп" претпријатие за меѓународна 

кооперација во Скопје; 
14. „Центрохемија" трговско претпријатие за 

увоз-извоз во Скопје; 
15. Претпријатие „Меркур-импорт" во Скопје; 
16. „Стокопромет" експорт-импорт во Скопје; 
17. „Градинар"лоза" експорт-импорт, трговско 

претпријатие во Скопје; 
18. „Македонија-кооп", експорт-импорт деловно 

здружение за унапредување и промет со добиток 
и добиточни производи, репродукционен материјал 
и инвестициона опрема во Скопје. 

П. Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното донесување. 
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СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 01-4 
4 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

21 

Врз основа на член 143 од Деловникот на Репуб-
личкиот собор, а согласно член 6 од Законот за на-
гради АВНОЈ, 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор одржа-
на на ден З.П.1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

ОДБОРОТ ЗА НАГРАДИ АВНОЈ 

I Се разрешува од член на Одборот за награди 
АВНОЈ Мито Димитриевски, поради и с т е к у в а њ е на 
мандатот. 

П За член на Одборот за награди АВНОЈ се име-
нува Блаже Коневски, писател. 

III Оваа одлука влегува во сила со донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 01-3 
4 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

3. Тасевски Павле, помошник на директорот на 
Републичкиот завод за стопанско планирање; 

4. Унковски Ванчо, сојузен пратеник. 
- НА ДВЕ ГОДИНИ 
5. Костовски Слободан, началник за стопанство 

во Општинското собрание — Македонски Брод; 
6. Николовски Ангелко, пратеник во Републич-

киот собор; 
7 ,Стефановски Миле, помошник на републич-

киот секретар за индустрија и трговија; 
8. Ќемаили Шабан, пратеник во Републичкиот 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-6 
4 февруари 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

23. 

22. 

Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и член 13 
од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање 
на побрзиот стопански развиток на недоволно раз-
виените краишта, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 3 февруари 1967 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

Во Управниот одбор се именуваат: 
- НА ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
а) За претседател — Симитчиев Д-р Асен, пот-

претседател на Извршниот совет; 
б) за членови: 
1. Глигоров Милан, пратеник во Републичкиот 

собор; 
2. Михајловски Момир, потпретседател на Оп-

штинското собрание — Кичево; 

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИ-
ЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат избори за половината чле-
нови за сите собори на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија; 

2. Изборите за пратеници во Републичкиот со-
бор ќе се одржат во следните изборни единици: 

БИТОЛА I 
БИТОЛА Ш 
БИТОЛА V 
БИТОЛА VII 
БРОД 
ПРИЛЕП II 
ПРИЛЕП III 
ПРИЛЕП V 
ПРИЛЕП VII 
ОХРИД I 
ОХРИД IV . 
КИЧЕВО И 
КИЧЕВО III 
РЕСЕН I 
СТРУГА II 
КРИВА ПАЛАНКА 
КУМАНОВО I 
КУМАНОВО V 
КУМАНОВО VI 
КУМАНОВО VII 
И Д АДИ ЈА I 
И Д АДИ ЈА II 
И Д АДИ ЈА III 
ИДАДИЈА IV 
ИДАДИЈА V 

II 

КИСЕЛА ВОДА III 
КАЛЕ И 
КАЛЕ IV 
КАЛЕ V 
КАЛЕ VI 
ГОСТИВАР I 
ГОСТИВАР III 
ГОСТИВАР IV 
ТЕТОВО I 
ТЕТОВО III 
ТЕТОВО IV 
ГЕВГЕЛИЈА II 
КАВАДАРЦИ II 
ТИТОВ ВЕЛЕС I 
ТИТОВ ВЕЛЕС II 
ТИТОВ ВЕЛЕС III 
ДЕЛЧЕВО 
КОЧАНИ III 
СВЕТИ НИКОЛЕ I 
ПРОБИШТИП 
РАДОВИШ II 
СТРУМИЦА I 
СТРУМИЦА IV 
ШТИП I 
ШТИП II 
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3. Изборите за пратеници во Стопанскиот собор, 
Просветно-културниот собор, Социјално-здравстве-
ниот собор и Организационо-пслитичкиот собор ќе 
се одржат во следните изборни единици: 

БИТОЛА I 
БИТОЛА III 
ПРИЛЕП II 
ПРИЛЕП III 
ПРИЛЕП IV 
КУМАНОВО II 
КУМАНОВО III 
КУМАНОВО IV 
БРОД 
КИЧЕВО II 
ОХРИД II 
РЕСЕН 
СТРУГА II 
КАЛЕ I 
КАЛЕ III 

ИДАДИЈА I 
КИСЕЛА ВОДА I 
КИСЕЛА ВОДА III 
ГОСТИВАР II 
ГОСТИВАР III 
ТЕТОВО И 
ТЕТОВО IV 
НЕГОТИНО 
ТИТОВ ВЕЛЕС II 
ТИТОВ ВЕЛЕС III 
ДЕЛЧЕВО 
КОЧАНИ II 
СТРУМИЦА II 
СТРУМИЦА III 
ШТИП 

4. Изборите за пратеници на сите собори на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
во општинските собранија ќе се одржат на 9 април 
1967 година. 

5. Изборите за пратеници на Републичкиот со-
бор од страна на избирачите ќе се одржат на 23 
април 1967 година. 

6. Ова решение влегува во сила веднаш, а ро-
ковите ќе течат почнувајќи од 16 февруари 1967 
година. 

Број 01-253 Претседател 
11 февруари 1967 год. на Собранието на СРМ, 

Скопје Видое Смилевски, с ,р. 

24. 
Врз основа на член 10 од Законот за определу-

вање на работите што ги врши Радио-телевизија 
Скопје („Службен весник на СРМ", бр. 4/66 год.), 
Републичкиот секретар за информации донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО И ОДЈАВУ-
ВАЊЕТО НА ПРИЕМНИЦИТЕ, ЗА НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕТО ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИЕМНИЦИТЕ 
И НИВНИТЕ КОРИСНИЦИ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ 
НА СОБИРАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА 

КОРИСТЕЊЕ НА ПРИЕМНИЦИТЕ 

I. Начин на пријавување и одјавување на прием-
ниците 

Член 1 
Секој корисник на приемник на територијата на 

Социјалистичка Република Македонија (државен 
орган, установа, стопанска организација, самостоен 
дуќан, работни организации што се занимаваат со 
продажба и поправка на приемници ,општествена 
организација или друго граѓанско правно лице) го 
пријавува прибавувањето на секој одделен прием-
ник (апарат или друг уред наменет за прием на 
радиодифузна програма, односно радио-апарат со 
цевки или транзистор, батериски радио-апарати, 
радио-апарат во моторни возила, дедектор, разглас-
на станица со радио-апарат, издвоени звучници, по-
јачала или разгласни станици, телевизиски апарати, 
телепроектор исл. — во натамошниот текст прием-

ник), како и одјавува приемник во случај на него-
вото уништување, трајна неупотребливост, отуѓува-
ње или друго располагање. 

Пријавата, односно одјавата на приемникот ги 
содржи следниве податоци: 

а) Презиме и име на купувачот (назив, фирма), 
занимање (дејност), точна адреса на надлежната 
адреса на корисникот; 

б) Вид, марка (тип) и фабричен број на прием-
никот; 

в) Датум на прибавувањето, односно неговото 
уништување, трајна неупотребливост, отуѓување или 
друго располагање; 

г) Претплатничкиот (евидентниот) број на прием-
никот под кој се води Радио-телевизија Скопје. 

Член 2 
Корисникот на приемникот ја пријавува на Ра -

дио-телевизија Скопје секоја промена од претходни-
от член во рок од 10 дена од денот на настанатата 
промена. 

Член 3 

Ако корисникот на приемникот кој е пријавен 
во друга Република се преселува во Социјалистичка 
Република Македонија, пријавата односно одјавата 
ја поднесува до Радио-телевизија Скопје во рок од 
30 дена од денот на доселувањето. 

II. Начин на водење евиденција за приемници^ и 
нивните корисници 

Член 4 
Радио-телевизија Скопје води евиденција на 

приемници^ и нивните корисници на територијата 
на Социјалистичка Република Македонија врз ос-
нова на поднесената пријава од корисникот на при-
емникот. 

Член 5 
Работните организации, што се занимаваат со 

продажба на приемници на Радио-телевизија Скоп-
је и го пријавуваат почетокот на работењето во рок 
од 10 дена од извршената регистрација соопштувај-
ќи и го називот (фирмата на организацијата, адре-
сата како и адресите на своите продавници). 

Работните организации од претходниот став ед-
наш месечно ја известуваат Радио-телевизија Скоп-
је за продадените приемници, како и за купувачите 
на приемници^. 

III. Начин на собирање и плаќање надоместок за 
користење приемници 

Член 6 

Радио-телевизија Скопје му издава потврда на 
корисникот на приемник за износот на наплатениот 
надоместок, како и за времето за кое тој надоместок 
е платен, кој му служи како доказ на корисникот на 
приемникот за извршената уплата на надоместокот. 

Како доказ од претходниот став може да послу-
ж и и чековната уплатница упатена на Радио-теле-
визија Скопје преку извршената уплата ка ј над-
лежната банка или пошта, или друг документ изда-
ден од Радио-телевизија Скопје, 



6 февруари 1967 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 4 - Стр. 79 

Член 7 
Корисникот на приемник може да бара да биде 

ослободен од плаќање надоместок додека приемни-
кот се наоѓа на поправка во работилница. 

По барањето корисникот е должен да поднесе 
потврда дека приемникот се наоѓа на поправка. По 
извршената поправка корисникот е должен да под-
несе потврда од работилницата за тоа колку време 
приемникот бил на поправка. 

Ослободувањето од плаќање надоместок за ко-
ристење радио-дифузен приемник ќе се врши до 
колку приемникот бил на поправка повеќе од 15 
дена. 

Член 8 
Корисникот на приемник кој не сака натаму да 

го користи приемникот го пријавува на Радио-те-
левизија Скопје престанувањето на користењето на 
приемникот и бара од Радио-телевизија Скопје при-
емникот да го запечати. 

Пријавата од претходниот став корисникот ја 
поднесува до Радио-телевизија Скопје со поднесок 
преку пошта, директно или преку овластени лица, 
работни организации или деловни агенти од страна 
на Радио-телевизија Скопје. 

Приемникот може да се запечати на одредено 
или неодредено време според барањето на корисни-
кот, но само за цели месеци. 

Член 9 
По барање на корисникот Радио-телевизија 

Скопје врши запечатување на приемникот во рок од 
15 дена од денот на примањето на пријавата. Запе-
чатувањето ќе се врши во станот на корисникот. 

ДО 

РАДИО - ТЕЛЕВИЗИЈА - СКОПЈЕ 

Запечатувањето се врши на начин што го утврдува 
Радио-телевизија Скопје без да се нанесува штета 
на самиот приемник. 

Член lid 
По барање на корисникот Радио-телевизија 

Скопје го отпечатува приемникот во рок од 15 дена 
од денот на приемот на барањето. 

Отпечатувањето на приемникот го врши Радио-
телевизија Скопје преку свои овластени лица без 
наплатување на трошоците. 

Член 11 
Одредбите од член 8 — 10 од овој правилник 

сходно се применуваат и за неупотребените прием-
ници. 

IV. Завршни одредби 

Член 12 
Пријавувањето односно одјавувањето на Радио-

дифузните приемници се врши според образецот што 
е составен дел на овој правилник. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Број 07-54 
19.1. 1967 година 

Скопје 

Образец бр. 1 
21x30 

- Одделение за претплата -

ПРИЈАВА—ОДЈАВА 
на радиодифузен приемник 

1. Презиме и име (Назив, фирма) 

2. Занимање (дејност) 

3. Адреса: 
М е с т о 

3. Адреса: ул. и бр. 3. Адреса: 

4. Вид на приемникот 

5. Марка (тип) на приемникот 

6. Д а т а на 

Пријавување 

6. Д а т а на 
Уништување 

6. Д а т а на Трајна неупотребливост 6. Д а т а на 

О т у ѓ у в а њ е 

6. Д а т а на 

Друго располагање 

7. Претплатнички (евидентни) број на приемникот 
под кој се води во Радио-телевизија Скопје 

(Полн потпис на подносителот на 
год. пријавата-одјавата) 

во гр. (с.)  

Републички секретар за 
информации, 

Боро Милевски, с.р. 
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25. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот ,за из-

бор на одборници на општинските собранија и 
Градското собрание на Скопје („Службен весник 
на СРМ" бр. 8/65), а во врска со чл. 169 ст. 1 од Ста-
тутот на општината Битола („Службен гласник на 
општината Битола" бр. 21/66), Собранието на оп-
штината Битола на заедничка седница на Опшин-
скиот собор и Соборот на работните заедници, одр-
жана на 13 февруари 1967 година, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОДБОР-

НИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
БИТОЛА 

1. Се распишуваат избори за одборници на 
Собранието на општината Битола. 

2. Изборите за одборници на Општинскиот со-
бор на Собранието на општината Битола ќе се 
одржат на 2 април 1967 година. 

3. ,Изборите за одборници на Соборот на ра-
ботните заедници на Собранието па општината Би-
тола ќе се одржат на 31 март 1967 година. 

4. Како ден од кој почнуваат да течат роко-
вите за преземање одделни изборни дејствија се 
смета денот 16 февруари 1967 година. 

5. Решението да се објави во „Службен весник 
на СРМ" и „Службен гласник на општината Би-
тола". 

Бр. 01-1243/1 
13 февруари 1967 година 

Б и т о л а 
Потпретседател, 

Андон Макродули, с. р. 

РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА СЕИЗМО Л СЛИКАТА 
СТАНИЦА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на еден научен соработник по сеизмологија 
Услови: 
Кандидатот, покрај условите од 'одредбите на За -
конот за работни односи, треба да ги исполнува и 
следните услови: 
1. Да има завршено Природно-математички факул-

тет — група геофизика, физика, геологија или 
математика, или технички факултет. 

Покрај документите предвидени по Законот за ра-
ботни односи, кандидатот треба да ги поднесе и 
следните документи: 
1. Пријава, 
2. Биографија, 
3. Диплома за завршена високошколска спрема, 
4. Список од научните и стручни трудови, како и 

по еден примерок од нив. 
Предимство ќе имаат кандидатите кои имаат прак-
тична работа во сеизмолошка станица. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за изменување и дополнување на 
Законот за придонесите и даноците на 
граѓаните — — —; — — — — — 65 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за републички придонеси и дано-
ци на граѓаните — — — — — — — 63 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за финансирање на општествено-
политичките заедници во Социјалистичка 
Република Македонија — — — — — 69 
Закон за дополнителните средства на оп-
штините во периодот од 1967 до 1970 го-
дина — — — — — — — — — — 70 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за мелиоративните системи чија 
изградба се финансира со учество на Фе-
дерацијата — — — — — — — — 71 
Закон за ловство — — — — — — 72 
Одлука за определување состав на кон-
курсни комисии на стопанските организа-
ции во Социјалистичка Република Маке-
донија — — — — — — — — — 76 
Одлука за разрешување и именување член 
на Одборот за награди АВНОЈ — — — 77 
Одлука за именување Управен одбор на 
-Републичкиот фонд за кредитирање на 
побрзиот стопански развиток на недовол-
но развиените краишта — — — — — 77 
Решение за распишување на избори за 
пратеници на Собранието на Социјалис-
,тичка Република Македонија — — — 77 
^Правилник за начинот на пријавувањето 
и одјавувањето на приемниците, за начи-
нот на водењето евиденција за приемни-
ците и нивните корисници, како и за на-
чинот на собирање и плаќање надоместок 

;за користење на приемниците — — — 78 
Решение за распишување на избори за 
одборници на Собранието на општината 
Битола — — — — — — — — — 80 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ШУМСКО ОПИТНАТА СТАНИЦА ПРИ ЗЕМЈО-
ДЕJIСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место директор на 
Станицата 

На конкурсот можат да учествуваат кандидати 
кои ги исполнуваат следните услови: да имаат за-
вршен II степен на шумарски факултет, со работно 
искуство најмалку 5 години. 

Предност имаат кандидатите, кои работеле во 
шумарски установи од наставен или научен карак-
тер. 

Плата по правилникот за расдределба на лич-
ниот доход. 

Пријавите со биографија и податоците за ра -
ботното искуство, се таксираат по 0,50 .н. дин.., а 
црилозите со 0,30 н. дин., се поднесуваат до Шум-^ 
ско-опитната станица при 3емјоделско-шумарскиот 
факултет во Скопје. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметајќи од де-
нот на неговото објавување во „Службен весник 
на СРМ". (165) 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


