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У К А З 

Врз • ен ова на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во 
врска со чд. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот 
на Наредното собрание на НРМ, Претседателството на 
Президиум«! на Народното собрание на НРМ го про-
гласува Законот за одржување на станбените згради 
што го донесе Народното собрание на НРМ на седни-
цата од 5 јуни 1950 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Сопствениците на станбените згради односно орга-

ните на управувањето на станбените згради во држав-
на сопственост, како и наемателите и другите ползу-
ватели на станбени простории, се должни тие згради 
и просторни да ги одржуват во исправна состојба и 
да ги уизгребуваат така што станбениот фонц што по-
добро да се сачува. 

Одредбите од овој Закон важат сходно и за згра-
дите што се во целост или делум наменети или се упо-
требувам ѕа работни цели (за канцеларии, локали и 
слично), осем за исклучиво стопанските згради (инду-
стриските и земјоделските згради, складиштата и ти.). 

Член 2 
Прописите од овој Закон се применуваат на сите 

вгради што се издаваат под наем и на другите згради 
ВО градовите, во местата во кои е седиштето на околи-
ски народен одбор, во индустриските населби, како и 
Шо бањаните, туристичките и другите места што ќе ги 
одреди Комитетот за комунални работи. 

Член 3 
Лицето што ќе оштети станбена зграда или што 

ме ги н а к ш и или ги занемари своите обврски на одр-
шува&е а правилно ползување на станбените згради 
подносио нивните простории е одговорно за штетата 
Што ќе настане од тоа, а во случаите предвидени со 
свој Заков нди други посебни прописи подлежи и на 
казна. 

Член 4 
Славените простории не смеат да се претвораат 

џо работни простории ни да се употребуваат за рабо-
тни нам други цели. 

Само но исклучени^ кога за тоа постојат оправ-
дани разлога, можат станбените простории да се пре-
г о р а т во работо! простории и да се употребуваат во 
{рабогш шта други цели и това само по дозвола на 
•ѕвршииог одбор на околискиот односно градскиот 

(реонскиот) народен одбор на чие подрачје зградата 
се навоѓа. 

Работните простории можат да се претворат во 
станбени простории, како и да се вршат преправки на 
станбени и работни простории само врз основа на до-« 
»вола на извршниот одбор на месниот односно град-
скиот (реонскиот) народен одбор на чие подрачје се 
навоѓа зградата. 

Член 5 
Надзор над одржувањето и правилното ползува-

ње на државните и сите други станбени згради на сво-
ето подрачје врши месниот односно градскиот (реон-
скиот) народен одбор. 

П. УПРАВУВАЊЕ НА ЗГРАДИТЕ 

Член в 
Државните претпријатија, надлетувате и устано-

вите што Се органи на управувањето на станбена 
зграда во државна сопственост, ќе постават управи-
тел на зградата, кој во границите на овластенијата што 
му се дадени ги врши сите работи на редовното упра-
вување на зградата и непосредно одговара за правил-
ното одржување и ползување на зградата. 

Еден управител може да се одреди за една или 
повеќе згради според обимот на работите. 

Во случај кога зградата во државна сопственост 
заеднички ја управуваат повеќе органи на управува-
ње тие споразумно поставуваат управител на зградата. 

Надзор над работата на управителот на зграда 
врши раководителот на претпријатието, надлештвото 
односно установата. 

Член 7 
Управителот на зградата е особено должен: 
1) да се грижи за одржувањето на зградата и за 

благовременото вршење на тековните поправки; 
2) да ги приготвува и предлага плановите за по-

големи поправки и финансиските планови за зграда-
та што му е поверена. 

3) да се грижи за водење на инвентарот за секоја 
зграда и за водење евиденција за сите потребни и за 
сите извршени поправки; 

4) да превзема мерки за правилно чување и обез-
бедување на зградата и нејзините уреди (инсталации) 
од повредување и оштетување, како и за осигурува-
ње на зградата против пожар; 

5) да учествува во примо-предавањето на станбе-
ните и работните простории од едни наематели м 
Други; 

в ) да се грижи за уредувањето на односите со 
наемателите и другите станари, за уредното извршува-
ње на обврските на наемателите и другите станари, 
како и да води надзор над правилното ползување на 
станбените простории од страна на наемателите и Дру-
гите станари; 
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7) ма сф грижи аа уредното плаќање на дажбините; 
Ѕ) да учествува на состаноците на куќниот совет 

И миенијата на куќниот совет ги доставува на органот 
па управувањето! 

9) да склучува и раскинува работен ©диов јео 
настој кикот на зградата (доларот) и да води надзор 
над неговата работа; 

10) на органот ма управувањето редовно да му 
полага сметка за својата работа; 

11) да ги врши сите други работи во врска со упра 
вувањето на зградата што Ле му ги повери органот па 
управувањето. 

Член Ѕ 

Органите на управувањето се должни во својата 
претсметка на приходи и расходи (буџетот) односно 
во финансискиот план посебно да ги искажуваат прихо 
дите и расходите од зградите што ги управуваат. 

Член 9 

Месните односно градските (реонските) народни 
одбори што се органи на управување на поголем број 
станбени згради, можат да осннваат претпријатија за 
управување на тие зграду според прописите на Основ-
ниот закон за државните стопански претпријатија. 

Овие претпријатија можат да имаат свои работил-
ници за поправка на згради и да вршат и други работи 
и услуги околу одржувањето на зградите и ползува-
њето на нивните уреди (централното отопление, водо-
водот и т . н.). 

Претпријатијата за управување на згради ќе по-
стават потребен број управители на зградите. За сво-
јата работа управителите на зградите му одговараат 
непосредно на директорот на претпријатието. 

Член 10 

Задружните и другите општествени организации, 
како и сопствениците на приватни згради, можат да 
го овластат претпријатието од чл. 9 на овој Закон, ка-
ко нивни полномошник и за одредена накнада, да ги 
врши работите на управувањето ца нивните згради 
и да се грижи за нивното одржување односно за по-
гонот и одржувањето на уредот за централно сте-
панце . 

Државните претпријатија, надлештва и установи 
можат на претпријатието од чл. 9 од овој Закон да му 
го поверат вршењето на должностите на управител на 
зграда чии се тие органи на управувањето. 

Член И 

Задружните и другите општествени организации 
што имаат во сопственост станбена зграда или им е да-
дена на ползување зграда во државна сопственост, мо-
раат да постават управител на зградата, кој во граници 
ге на онластенијата што му се дадени ги врши работите 
на управител на зграда и непосредно одговара за пра-
вилното одржување и ползување на зградата. За по-
ставувањето на управител на зграда задружните и 
другите организации се должни да го известат, во срок 
од 8 дена, месниот односно градскиот (реонскиот) 
народен одбор. 

Надзор над работата на управителите на вакви 
згради врши извршниот орган на задружната односно 
општествената организација доколку со правилата 
(статутот) на организацијата не » предвидено да го 
вршат други органи. 

Член 12 

За правилно одржување и ползување на станбе-
ните згради што се сопственост на приватни физички 
или пр«ни лица е одговорен сопственикот (уживате-
лот) односно неговиот законски застапник. 

III. КУКЕН СОВЕТ 

Член 13 

На сопствениците односно на органите па упра-
вувањето (управителите на згради) во управувањето 
на станбените згради и нивното одржување им пома-
га куќниот совет. Куќен совет се образува во сите 
згради што имаат повеќе од три стана. За неколку мали 
згради може да образува заеднички куќен совет. 

Куќниот совет се состои од 3—5 членови што ги 
избира општото собрание на станарите од реодт на 
полнолетните станари и тоа за една година. 

Должноста член на куќен совет е почесна и бе-
сплатна. 

Општото собрание на станарите може да го сме-
ни целиот куќен совет или поедините негови членови 
и пред да истече годината за која е избран, ако тие 
негрижливо ја вршат својата должност. 

Член 14 

Куќниот совет се состанува по потреба, а најмал-
ку еднаш месечно за да ги претресува сите прашан,а 
од општо значење во врска со употребата и одржува-
њето на зградата, чистотата и другите хигиенски усло-
ви во заедничките простории и во врска со потребни-
те поправки. Должност му е на куќниот совет осо-
бено да води сметка за правилното одржување и пол-
зување на зградата и нејзините простории. 

Своето мнение и предлози куќниот совет ги сооп-
штува на сопственикот односно на органот на управу-
вањето. Ако сопственикот или органот на управува-
њето не го усвои мнението или предлогот на куќниот 
совет за потребата да се превземат предложенине мер-
ки, по барањето на куќниот совет решава надлежниот 
местен односно градски (реонски) народен одбор. 

Член 15 
Куќниот совет има право и должност, врз основа 

на решение од извршниот одбор на месниот односно 
градскиот (реонскиот) народен одбор, најмалку еден 
пат во секои 6 месеци да ги прегледа сите станбени 
простории во зградата. Прегледот може да се изврши 
само со претходно известување на станарите. За овој 
преглед куќниот совет ќе го извести и сопственикот 
(ужшателот) односно управителот на зградата, кои 
можат да присаствува&т на прегледот. Каемателите 
(станарите) се должни на куќниот совет да му го ово-
зможат прегледот на своите простории. 

За сите случаи на неправилна употреба или нане-
сување штета на станбените и работните прос!орни 
што ќе ги забележи при прегледот или за кои ќе до-
знае инаку, како и за потребата од поправки, куќниот 
совет е должен да го извести сопственикот ои носно 
органот на управувањето. 

Член 16 
За својата работа куќниот совет е должен да му 

поднесе извештај на општото собрание на станарите. 
Општото собрание на станарите го сочинуваат си-

те станари што навршиле 18 години. 
Општото собрание на станарите се состанува по 

нетреба, а најмалку два пати годишно. 
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ГУ. ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДИТЕ 

Член 17 
Со цел правилно да се одржуваат зградите, соп-

ствениците (уживателите) односно органите на упра-
вувањето и од нив одредените управители на згради, 
се должни да ги превземат сите мерки на чување и 
обезбезбедување на зградите и нивните уреди, да ги 
вршат потребните поправки, да ги одржуваат сите те-
хнички и санитарни уреди во исправна состојба и да се 
грижат за надворешниот изглед на зградата. Во згра-
дите што имаат два или повеќе станови или работни 
простории тие се, покрај тоа, должни да се грижат и 
за одржувањето на чистотата и хигиенските услови во 
просториите што служат за заедничка употреба, до-
колку со договорот за наем не е инаку предвидено. , 

Управителите на згради се должни неодложно да 
го известат органот на управувањето односно изер- ј 
шии от орган на задружната или друга општествена ј 
организација за потребата да се превземат поправки, I 
доколку не се овластени сами да ги извршат.-Ако тоа 
не го сторат, одговраат за штетата што ќе настане 
поради тоа. 

Член 18 
Сопствениците (уживагалите) односно органите 

на управувањето не смеат без дозвола од месниот | 
односно градскиот (реонскиот) народен одбор да 

ги демонтираат или отуѓуваат техничките и санитар- ' 
ките уреди како што се уредите за централно или ета- ј 
жно отопление, водоводната инсталациај, електрична-
та инсталација, кадите, умизалниците, чесмите и сли-
чно. 

Член 19 
По исклучена од одредбата на чл. 17 од овој Зл-

ион на обврската да се одржуваат зградите и да се 
вршат поправки, не подлежат зградите за кои поради 
нивната состојба (дотраеност, сконост кон паѓање и 
ел.) или поради тоа што со регулациониот план или 
инаку е предвидено нивното рушење, поверенството 
надлежно за градежи на надлежниот градски (реонски) 
односно околиски народен одбор реши да не мора да 
се одржуваат ни поправуваат. 

Доколку такви згради привремено уште се употре-
буваат за живеење надлежниот орган на месниот од-
носно градскиот (реонскиот).народен одбор ќе одре-
ди кои најужни тековини поправки мора за тоа време 
да се вршат. 

Член 20 
Во зградите што се издаваат под наем сопствени-

ците (уживателите) односно органите на управува-
њето се должни да ги вршат: 

1) големите поправки (капиталниот ремонт); 
2) тековните поправки што се последица од нор-

јмалното ползување на зградата односно станбенине 
И работните простории и нивните уреди; 

3) малањето (бојадисувањето, варосувањето) на 
просториите и бојадисувањето на соларните во сро-
кови што ќе ги пропише со своја одлука градскиот 
односно околискиот народен одбор. 

Член 21 
Наемателот и другите лица што употребуваат стан 

бенк или работни простории се должни грижливо да 
ги чуваат и одржуваат тие простории и сите уреди во 
пив, да се грижат за нивното обезбедување од расипу-
вање и оштетување и правилно да ги ползуваат согла-
сно со нивната намена. 

Наемателот може да го промени начинот на упо-

требувањето на поедини станбени простории (да упо-
треби соба за кујна и слично) и да врши било какви 
поправки во нив само со солгасност на сопственикот 
односно органот на управувањето на зградата. Ако 
сопственикот односно органот на управувањето не се 
согласи за работата донесува решение по сослушан,® 
на сопственикот односно органот на управувањето, 
месниот односно градскиот (реонскиот) народен од-
бор. Во случај преправките да се извршени без согла-
сност на сопственикот или органот на управување од-
носно без дозвола од надлежниот орган, наемателот 
е должен, по барање на сопственикот или органот на 
управувањето, зградата да ја врати во поранешната 
состојба. 

Член 22 
Сопственикот (уживателот) односно органот на 

управувањето е должен на иаемателот да му ја пре-
даде станбената односно работнаа просторија во ис-
правна состојба. Ова важи и за предавање на станбени 
односно работни просторни од страна на наемателот 
на поднаемател. 

При своето иселување, наемателот (пренаемаге-
лот) е должен станбените и работните простории да 
ги остави во исправна состојба и чисти. Доколку ѕи-
довите и стопаријата поради ^грижливост на наема-
телот (лр изземате лот) или поради неправилни упо-
треба се оштетени или толку нечисти или исчадени 
што да мора одново да се малаат (варосуваат) одно-
сно бојадисуваат и пред да поминал одредениот срок 
(чл. 20), наемателот (пол јиемателот) е должен на 
сопственикот (иаемателот) да му накнади сразмерен 
дел од трошковне направени за тоа. 

При секое примопредавање на наемни простории 
ќе се состави записник за примопредавањето во кој 
ќе се констатира во каква состојба се наоѓаат наем-
ните простории и нивниот инвентар. 

Член 23 
Наемателите (поднаемателите) се должни на свој 

трошок да ги вршат сите поправки што се последну 
од употребувањето на наемните простории и нивните 
уреди противно на нивната намена, или од неуредно^ 
то одржување или неправилно исползување на наем-
ните простории или се инаку причинети со нивна 
кривица. 

Исто така тие се должни да ги вршат на свој 
трошок и оние ситни тековни поправки што се при-
чинети со исползување на просториите и нивните 
уреди за пократко време од нормалното, без обзир да 
ли употребата била правилна или не. 

Наемателите (поднаемателите) му се одговорни 
иа сопственикот односно на органот на управување-
то на штетата што ќе ја причинат со своја кривица. 

Член 24 
Сопственикот (уживателот) односно органот на 

ушравувањето може поправка шо паѓа на сметка на 
наемателот да ја изврши на негов трошок. 

Во таков случај, по барање на сопственикот 
(уживателот) односно органот Ста управувањето ц( 
врз основа на решение на месниот односно градскиот 
(реонскиот) 'вроден одбор со кое е одредено на-
емателот да е должен да изврши некоја поправка, 
како и најголемиот износ на трошковите на таа по-
правка надлежниот суд ќе позволи обезбедена на 
приходите на наемателот. 

Член 23 
Сопствениците (уживателите) односно управите-

лите на згради се должни секој случај на неправилна 
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употреба на станбените згради или работните просто-
рии и нивните уреди со коај се нансеува поголема 
штета, да го пријават, во срок од три дена од кога ќе 
разберат, на месниот односно градскиот (реонскиот) 
народен одбор ако не можат сами да превземат мерки 
8а нивното отклонување. Месниот односна градскиот 
(реонскиот) народен одбор е должен без одлагање 
да превзема мерки за отклонување на неправилната 
употреба. 

Член 26 
Наемателот и другите станари се должни веднаш 

да го известат сопственикот односно управителот на 
зградата или лицето кое тие го одредат (настојникот 
на зградата или друго лице) за сите повредувања и 
оштетувања на наемните простории, како и за потреб-
ните поправки. 

Во случај да во соответен срок повредата или 
оштетувањето не бидат отклонети или потребната по-
правка не биде извршена, наемателот е должен тоа 
веднаш да го пријави на месниот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор. 

Нземателот што не ги изврши должностите од 
претходните ставови одговара за штетата што ќе на-
стане поради тоа. 

Член 2/ 
По одобрение од месниот односно градскиот (ре-

онскиот) народен одбор, наемателот може да ги извр-
ши за сметка на сопственикот сите помали поправки 
што е должен да ги врши сопственикот, ако истите 
сопственикот не ги изврши по негово барање. Со сво-
ето решение надлежниот орган поблиско ќе го одре-
ди видот на поправката и најголемиот износ на тро-
шковите на поправката. Наемателот е должен поправ-
ките да ги изврши совесно спрема нивниот вид' и во 
границите на одобрениот највисок износ т трошкови-
те на ваква извршена поправка може наемателот дч ги 
одбие од наемнината што ја должи. 

Член 28 
Два или повеќе наематели или станари што заед-

но се ползуваат со еден стан или со една работна про-
сторија, се должни заеднички да се грижат за чува-
њето и правилното одржување на тие просторни и 
нивните уреди. Секој состанар е должен по употребу-
вањето да ги остави санитарните и другите уреди во 
миста и исправна состојба доколку инаку не се спо-
разума! за начинот на нивното одржување. 

Ког?) не може да се установи чија е вината за ста-
натата штета, одговараат сите наематели и станари со-
лидарно. 

Член 29 
Ако сопственикот (уживателот) на згјмдага е 

приватно лице, задружна или друга општествена ор-
ганизациа и ако без оправдани разлози не ги изврши 
на време потребните поправки што паѓаат во негов 
тов™ па поради тоа постои опасност од оштетување 
на зградата односно нејзините простории и нивните 
уреди или поради тоа наемателите не можат да ги у-
потребузаат наемите простории, како и во случај соп-
ственикот (уживателот) неуредно да ја управува згра-
дата и да не ги врши потребните поправки, околиски-
от односно градскиот (реонскиот) народен одбор мо-
же да реши побавните да се извршат за сметка на 
сопственикот (уживателот) и, во таа цел, да се од-
реди принудна управа (секвестар) на зградата и да 
постави принуден управител. 

Со своето решение народниот одбор ќе го овла-

сти принудниот управител во име и за смеша на соп-
ственикот да слкучи договор за заем со државно кре-
дитно претпријатие, како и договор со градежно или 
друго претпријатие за извршување на потребните 
поправки. 

Принудната управа трае до исплатата на заемот 
од приходите на зградата. По измирувањето на тро-
шковите на управата и на одржувањето на зградата и 
по исплатата на соодветниот износ на име отплата 
ма заем и јавните дажбини, остатокот од приходите 
ќе му се предава на сопственикот по истечувањето на 
секој месец сметано од денот на ставувањето на згра-
дата под принудна управа. 

По барање од државното кредитно претпријатие 
што одобрило заем за извршување на работите околу 
поправката и врз основа на решението на народниот 
одбор со кое е одредено извршувањето на тие рабо-
ти за сметка на сопственикот, надлежниот суд ќе одо-
бри хипотека или друго средство за обезбедение на 
приходите од таја зграда. 

Член 30 
Обврската за вршење на попракви се одлага до-

дека траат неотклонливи пречки. 
Извршниот одбор на месниот односно градскиот 

(реонскиот) вроден одбор цени во секој поедине-
чен случај дали постојат неотклонливи пречки. 

Член 31 

По спорови што настануваат но повод »берена-
та за одржување и поправки на зградите и нивните 
простории, надлежен е да решава околискиот односно 
градскиот (реонскиот) народен одбор на чие подрач-
је се наоѓа зградата. 

Ако направените издатоци за извршената поправ-
ка не го надминуваат износот од 2.500 динари спорот 
околу нивната висина го решава околискиот односно 
градскиот (реонскиот) народен одбор, а ако го над-
минуваат износот од 2.500 динари, спорот околу нив 

| ната висина го решава надлежниот суд. Со тужба до 
I судот може да се побива и решението на народниот 
| одбор во поглед на обврската за извршување на по-
ј прзвкага. 
1 Член 32 

Со цел правилно да се одржува станбениот фонд 
и обезбедува извршувањето на потребните поголеми 
поправки на станбените згради, месниот односно град-
скиот (реонскиот) народен одбор ги внесува во сво-
јот план сите поголеми поправки што мораат да се 
извртат на станбените згради на неговото подрачје и 

обезбедува за тие поправки потребен материјал и 
работана сила. 

Член 33 

Месниот односно градскиот (реонскиот) народен 
одбор пропишува општ куќен ред за станбените згра-
ди на своето подрачје. 

Сопствениците односно органот на управување-
то или од нив одредениот управител на зградата мо-
жат, врз основа на општиот куќен ред, а по претход-
но прибавено мнение од куќниот совет (чл. 14)), да 
донесат посебен куќен ред за поедини згради. Посеб-
ниот куќен ред подлежи на потврта на месниот од-
носно градскиот (реонскиот) народен одбор. 
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У. ПОПРАВКА НА ОШТЕТЕНИТЕ И ДОВРШУВАЊЕ 
НА ЗАПОЧНАТИТЕ ЗГРАДИ 

Член 34 

Околискиот односио градскиот (реонскиот) на-
роден одбор може со своја одлука да одрдеди соп-
ствениците на оштетените, како и започнатите а не-
довршени згради во градовите и местата од чл. 2 од 
овој Закон, да се должни да ја поправат односно до-
вршат зградата и за тоа да одреди срок што е потре-
бен. 

Ако сопственикот во одредениот срок не при-
стапи кон поправката односно довршувањето на згра-
дата или не ја покаже потребната превземливост во 
изведувањето на работите макар да има можност за 
тоа, ќе се постани сходно по чл. 29 на овој Закон. 

Член 35 
Ако вредноста на работите што треба да се извр-

шат за поправка или за довршување на зграда, ја над-
минува вредноста на зградата, може да се изврши 
експропријација на зградата по постапката и под усло-
вите предвидени со Основниот закон за експроприја-
ција. 

VI НАДЗОР 

Член 36 
Месните односно градските (реонските) народни 

одбори вршат надзор над употребата и одржувањето 
на станбените згради преку поверенството за кому-
нални работи (поверенството за станови) односно пре-
ку други соответни организациони единици или преку 
одреден член на извршниот одбор на месниот народен 
одбор. 

За вршење надзор градските народни . одбсрш 
можат да осниваат станбена инспекција. 

Член 37 

При поверенството надлежно за станови на град-
ските (реонските) народни одбори и при извршните 
одбори на месните народни одбори се образува станбен 
совет како советодавен орган на извршниот одбор на 
народниот одбор. Во овој совет влегуваат поедини слу-
жбеници задолжени по станбените прашања и други 
лица што ги именува извршниот одбор. 

Станбениот совет дава и предлага на извршниот 
одбор превземање мерки со цел подобро да се чува, 
одржува и изградува станбениот фонд и, особено, уче-
ствува во приготвувањето на планот на поголемите 
поправки (капиталниот ремонт), како и на планот на 
изградбата на нови станбени згради. 

* Член 38 
Во вршењето на надзорот органите на месните 

односно градските (реонските) народи одбори се пот-
пираат на куќните совети, масовните и општествените 
организации и го ползуваат нивното сотрудништво. 

Член 39 

Органите на месните односно градските (реонски-
те) народни одбори за вршење на надзор над станбе-
ните згради, ќе вршат секоја година, во соработка и 
со помош на куќните совети и масовните и општестве-
ните организации, општ преглед на сите станбени згра-
ди. При овој преглед ќе се утврдува во каква состојба 
се наоѓаат зградите и станбените и работните просто-
рии и дали се потребни поправки. 

Член 40 

Месните односно градските (реонските) народни 
одбори ќе водат евиденција за големината и состојба* 
та на станбените згради, нивните сопственици односно 
органи на управувањето, поставените управители на 
згради, наемателите, како и за потребните поправки И 
нивното извршување. 

Член 41 

Органите на месниот односно градскиот (реон* 
скиот) народен одбор, за вршење надзор над станбени* 

; те згради, ќе водат сметаа и ќе поведуваат пред над« 
: лежниот орган на старателството постапка на непознат 
ј или отсутен сопственик на зграда, чие боравиште не • 
! познато и кој сам не си одреди сво? заступник, да му 

се постави старател. 

VII. НАДЛЕЖНОСТ 

\ Член 42 

Доколку со прописите од овој Закон не е инаку 
одредено, работите предвидени со овој Закон ги врши 
и сите решенија во прва степен ги донесува поверени-
кот за комунални работи (повереникот за станови) на 
месниот односно градскиот (реонскиот) ароден одбор, 
а во месните народни одбори што немаат поверенава 
претседателот односно секретарот според распоредба 
на извршниот одбор. 

Член 48 

По жалбите против решенијата на повереникот за 
комунални работи (повереникот за станови) односно 
на претседателот или секретарот на извршниот одбор 
на месниот народен одбор и на народниот одбор на 
град во составот на околија решава во втора степен 
повереникот за комунални работи на околискиот наро-
ден одбор, а по жалбите против решенијата на пове-
реникот за комунални работи (повереникот за стано-
ви) на градскиот односно реонскиот народен одбор 
решава во втора степен повереникот за комунални ра-
боти на повисокиот народен о д * " односно Комитетот 
за комунални работи. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Доколку дејанието не преставува кривично де-

ло, ќе се казни со парична казна до 20.000 динари или 
со поправителна работа до два месеца или се лишение 
од слобода до два месеца: 

1) кој намерно оштетува зграда, поедини нејзини 
простории или нивни уреди или други предмети што 
служат за ползување на зграда; 

2) кој противно на член 18 од овој Закон демон-
тира уградени инсталации или уреди или овие ги 
оттуѓи. 

Член 45 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни? 
1) сопственикот (уживателот) односно управи-

телот на зградата, а доколку зградата има настојник 
настојникот, ако на време не пријави на месниот од-
носно градскиот (реонскиот) народен одбор потреба 
од поголема поправка, пак поради неизвршувањето на 
поправката настапи знатна штета на зградата; 

2) наемателот или друг станар поради чија груба 
^грижливост во употребувањето и чувањето на стан-
бените или работните простории настапи познатна 
штета; 
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3) кој без дозвола од надлежниот орган претвара 
просторни во работни и обратно, или употре-

бува било кои од овие просторни во други цели освен 
Во станбени односно работни, или врши преправки со 
НЕОН ©е смалува просторот за станување или за ра-
ботење! 

4) наемателот или друг станар што без дозвола 
ед надлежниот орган, поедини станбени или пословни 
Просторни употребува противно на нивната намена та-
ка што со тоа им се нанесува штета; 

б) наемаелот или друг станар што на време не го 
извести сопственикот односно управителот на зграда 
да потребата од поголема поправка во својот стан или 
ва зградата, пак поради неизвршувањето на поправ-
ката настали знатна штета; 

6) кој го спречува вршењето на поправка по про-
писите па овој Закон. 

Член 46 

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни 
сопственикот односно управителот наз града, а ако 
»гредата има настојник настој никот, што во одреден 
Срок не му пријави на месниот односо градскиот 
(реонскиот) народен одбор неправилна употреба на 
станбени или работни просторни или нивните уреди 
со која на овие им се нанесува поголема штета (чл. 25). 

Член 47 

Административно-казнена постапка по прекршоци-
те од чл. 44, 45 и 46 од овој Закон води извршниот 
одбор на околискиот односно градскиот (реонскиот) 
народен одбор по прописите на Основниот закон за 
прекршоците. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 48 

Комитетот за комунални работи се стара за спро-
ведувањето на овој Закон и донесува општи напат-
ствија за неговото извршување. 

Член 49 

Поблиски одредби за употребата и одржувањето 
„а станбените и работните простории, како и на заед-
ничките простории за цела зграда, за составот, зада-
вите и работењето на санбениот совет, за состојбата 
Џо која наемадателите се должни да ги предадат а на-
»мателите вратат станбените и работните простории, 
*а тоа кои тековни поправки паѓаат на сметка на на-
доателот, како и за настојниците на зградите (дома-
тите) пропишува градскиот (реонскиот) односио о-
колискиот народен одбор со одлука. 

Член 50 

Овој Закон влегува во сила од објавувањето во 
'.Службен весник на Народна Република Македонија". 

У. Бр. 28 Скопје, 6 јуни 1950 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Ристо Џунов е. р. Богоја Фотев е р 

122 
Врз основа на чл. 79 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија а во врска со Указот Бр. 16 од 
23 април 1950 година Владата на Народна Република 
Македонија по предлог на Комитетот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата на НРМ 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ТУТУНСКА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 

Се оснива Генерална дирекција за тутунска инду-
стрија, како орган на Владата на НРМ за раководе-
ње со работите од тутунската индустрија. 

Генералната дирекција е административно-опера-
тивни раководител на претпријатијата од републикан-
е ц значение од тутунската индустрија. 

Член 2 
На чело на Генералната дирекција е Генерале« 

директор, кој што раководи со сите работи на Гене-
ралната дирекција. 

Член 3 
Прописи за организацијата и работењето на Гене-

ралната дирекција донесува Претседателот на Советот 
за промет на стоки во согласност со Претседателот на 
Комитетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на НРМ. 

Член 4 
Генералната дирекција се финансира врз основа 

на финансиски план, а од доприносите на претприја-
тијата со кои што раководи. 

Член 5 
Пренесувањето на посвоените претпријатија во 

надлежност на Генералната дирекција за туту нека ин-
дустрија ќе се изврши по одредбите на Уредбата за 

пренесување на државните стопански претпријатија 
од надлежноста на еден во надлежност на друг држа-
вен орган ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 110/47 и 
бр. 7/50) а со оглед на ст. 2 чл. 2 од таа Уредба. 

Член 6 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 1957 5 -УИ950 година Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Л. Кол ите зег и е. р. 

Претседател на Комитетот 
за законодавство и изградба на Народната 

власт на Владата на НРМ, 
Н. Минчев е. р. 

123 
Врз основа на чл. 79 од Уставот на Народна Репуб-

лика Македонија а во врска со Указот У. Бр. 14 од 
23 април 1950 година, Владата на Народна Република 
Македонија по предлог на Комитетот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата на НРМ 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ТЕКСТИЛНА И КОЖАРСКА ИНДУСТРИЈА 
Член 1 

Се оснива Генерална дирекција за текстилна и ке-
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шарска индустрија како орган на Владата на НРМ за 
раководење со работите од текстилната и кожарската 
индустрија. 

Генералната дирекција е административно-опера-
тивен раководител на претпријатијата од републикан-
ско змачение од текстилната и кожарската индустрија. 

Член 2 
На чело на Генерална^ дирекција е генерален 

директор, кој што раководи со сите работи на Генерал-
ната дирекција. 

Член 3 
Прописи за организацијата и работењето на Гене-

ралната дирекција донесува Претседателот на Советот 
за преработувачка индустрија во согласност со Прет-
седателот на Комитетот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на НРМ. 

Член 4 
Генералната дирекција се финансира врз основа 

»а финансискиот план а од цоприносите на претприја-
тијата со кои раководи. 

Член 5 
Пренесувањето на постоеќите претпријатија во 

надлежност на Генералната дирекција за текстилна и 
кожарска индустрија ќе се изврши по одредбите на У-
редбата за пренесување на државните стопански прет-
пријатија од надлежноста на еден во надлежност на 
друг државен орган ("Службен лист иа ФНРЈ" бр. 
110/47 и бр. 7/50) а со оглед на ст. 2 чл. 2 од таа 
Уредба 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа уредба се укину-

ва Главишта дирекција на републиканската текстилна 
и кожарска индустрија основана со Уредбата за осни-
вање на главни дирекции на Министерството на инду-
стријата и рударството на НР Македонија ("Службен 
весник на НРМ" бр. 12/47) со измени објавени во 
"Службен весник на НРМ" бр. 8/49) а нејзината над-
лежност, правата и обврските ги превзема Генерална-
та дирекција за текстил и кожарска индустрија. 

Член 7 
О з а уредба влегува во сила од денот на објаву-

вањето ао "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 1961, 5-VI-1950 година Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Л. Полиповски е. р. 

Претседател на Комитетот 
ва законодавство и изградба на Народната 

власт на Владата на НРМ, 
Н. Минчев е. р. 

т 
Врз основа на" чл. 79 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија, а во врска со Указот У. бр. 14 
од 23 април 1950 година Владата на Народна Републи-
ка Македонија по предлог на Комитетот за законодав 
ство и изградба на народната власт на Владата на ПРМ 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ДРВНА ИНДУСТРИЈА 
Член 1 

Се оснива Генерална дрекција за дрвна индустри-
ја, како орган на Владата на НРМ за раководење во 
работите од дрвната индустрија. 

Генералната дирекција е административно-опера-
тивеи раководител на претпријатијата од републикан-
е ц значение од дрвната индустрија. 

Член 2 
На чело на Генералната дирекција е генерален 

директор кој што раководи со сете работи на Гене-
ралната дирекција. 

Член 3 
Порписи за организацијата и работењето на Гене-

ралната дирекција донесува Претседателот на Советот 
за преработувачка индустрија во согласност со Прет-
седателот на Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на НРМ. 

Член 4 
Генералната дирекција се финансира врз основа 

на финансискиот план а од доприносим на претприја-
тијата со кои раководи. 

Член 5 
Пренесувањето на постоевте претпријатија вм 

надлежност на Генералната дирекција за дрвна инду-
стрија ќе се изврши во одредбите на Уредбата за 
пренесување на државните стопански претпријатија од 
надлежнога на еден во надлежност на друг државен 
орган ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 1-10/47 и бр. 
7/50) а со оглед на ст. 2 од чл. 2 од таа Уредба. 

Член в 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на обја-

вувањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 1958 5-VI-1950 година Скопје. 
Претседател на Владата 

нт Народна Република Македонија, 
Л. Колишевски е. р. 

Претседател на Комитетот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на НРМ 

Н. Минчев е. р. 

12Ѕ 
Врз основа на чл. 79 од Уставот на Народна Репуб 

лика Македонија а во врска со Указот У. Бр. 14 од 
23 април 1950 година, Владата на Народна Република 
Македонија по предлог на Комитетот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата на НРМ 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА 
Член 1 

Се оснива Генерална дирекција за метална инду-
стрија, како орган на Владата на НРМ за раководење 
со работите од металната индустрија. 

Генералната дирекција е административно-опера 
тивен раководител на претпријатијата од република^ 
еко значение од металната индустрија. 

Член 2 
На чело на Генералната дирекција е генерален 

| директор, кој што раководи со сите работи на Генерал'-
ната дирекција. 

Член 3 
Прописи за организацијата и работењето на Гене-

ралната дирекција донесува Претседателот на Советов 
за преработувачка индустрија во согласност со Прет-
седателот на Комитетот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на НРМ. 

Член 4 
Генералната дирекција се финансира врз основа 

на финансискиот план а од доприносим на претприја-
тијата со кои раководи. 
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Член 5 
Пренесувањето на постоевте претпријатија во 

надлежност ва Генералната дирекција за метална ин-
дустрија ќе се изврши по одредбите на Уредбата за 
пренесување на државните стопански нретпријатија од 

надлежноста на еден во надлежност на друг државен 
орган ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 110/47 и бр. 7/50) 
а со оглед на ст. 2 од чл. 2 од таг Уредба. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа уредба се укину-

ва Главната дирекција на републиканска метална ин-
дустрија основана со Уредба за оснивање на Главната 
Дирекција на републиканската метална индустрија 
("Службен весник на НРМ" бр. 1/48) со измени обја-
вени во "Службен весник на НРМ" бр. 8/49) а нејзи-
ната надлежност, правата и обврските ги превзема Ге-

нералната дирекција за метална индустрија. 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 1959, 5-У1-1950 година, Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Л. Колишевски е. р. 

Претседател на Комитетот 
ва законодавство и изградба на народната 

власт на Владата на НРМ, 
Н. Минчев е. р. 

Врз основа на чл. 79 од Уставот на Народна Ре-
публика Македонија, а во врска со Указот у. Вр. 14 од 
23 април 1950 година Владата ни Народна Република 
Македонија, по предлог на Комитетот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на ПРМ 
донесува 

126 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 

Член 1 

Се оснива Генерална дирекција за прехранбена 
индустрији, како орган на Владата на НРМ за раково-
дење со работите од прехранбената индустрија. ј 

Генералната дирекција е административно-опе ^» ! 
тивен раководител на претпријатијата од републикан- ј 
еко значение ед прехранбен|га индустрија. 

Член 2 
На чело на Генералната дирекција е генерален ди 

ректор кој што раководи со сите работи на Генерал-
ната дирекција. 

Член 3 
Прописи за организацијата и работењето на Гене-

ралната дирекција донесува Претседателот на Советот 
еа промет на стоки во согласност со Претседателот на 
Комитетот за ѕаконодавство и изградба на народната 
власт на Владата на НРМ. 

Член 4 

Генералната дирекција се финансира врз основа 
иа фииаисисѕшот алан а од доприносите на претприја-
тијата со кои раководи. 

Член 5 

Пренесувањето на поетските претпријатија во 
надлежност на Генералната дирекција за прехранбена 
индустрија ќе се изврши по одредбите на Уредбата за 
пренесување на државните стопански претпријатија 
од надлежноста на еден во надлежност на друг држа-
вен орган ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 110/47 и бр. 
7/50 а со оглед на ст. 2 од чл. 2 од таа Уредба. 

Член 6 

Со влегувањето во сила на оваа Уредба се укину-
ва Главната дирекција на републиканска прехранбе-
на индустрија, основана со Уредбата за оснивање на 
главни дирекции на Министерството на индустријата 
и рударството на НР Македонија "(Службен весник 
на НРМ" бр. 12 (47) со измени објавени во "Службен 
весник на НРМ" бр. 8 (49), а нејзината надлежност 
правата и обврските ги превзема Генералната дирекци-
ја за прехранбена индустрија. 

Член 7 

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објаву-
вањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 1962 5-У1-1950 год. Скопје. 
Претседател на Владата 

на Народна Република Македонија, 
Л. Колишевски е. р. 

Претседател на Комитетот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на НРМ 

Н. Минчев е. р. 
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