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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА НАДГРАДУВАЊЕ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, се прогласува Законот за над-
градување, што го усвои Народното собрание на 
Народна Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 27 септември 1960 
година, :и на седницата на Соборот на производи-
телите одржана на 27 септември: 1960 година. 

У бр. 18 
27 септември 1960 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

ЗАКОН ЗА НАДГРАДУВАЊЕ 
Член 1 

Под надградуваше на станбени и деловни згра-
ди, во смисла на овој закон, се смета надградување 
на еден или повеќе катови за станбени или деловни 
простории на постојните згради, или преуредување 
на постојно кровиште односно подаревме доколку 
со тоа се создава станбен или деловен простор. 

Член 2 
Надградување на станбени и деловни згради се 

врши во склад со урбанистичкиот план, односно 
одлуката што заменува таков план, на начинот и 
под условите одредени со овој закон. 

Доколку не постои урбанистички план или од-
лука што го заменува урбанистичкиот план, а по-
стои потреба за надградување, општинскиот на-
роден одбор, со рамноправно учество на обата со-
бора, може да донесе одделна одлука во склад со 
која ќе се врши надградување. 

Член 3 
Надградување на зграда може да се врши само 

под следните услови: 
1. зградата да не е изградена до височината 

предвидена со урбанистичкиот план односно одлу-
ката што го заменува (член 2); 

2. зградата и земјиштето да можат да го издр-
жат надградувањето, без да се загрози стабилно-
ста на зградата; 

3. со надградувањето да не се наруши архи-
тектонскиот изглед на зградата и непосредната 
околија. 

Член 4 
Надградување на зграда може да врши органот 

на управувањето со зградата, сопственикот на 
зградата, станарот што живее во зградата или трето 
лице односно државен орган или установа (во на-
тамошниот текст: заинтересираното лице). 

Првенствено право за надградување има орга-
нот па управувањето односно сопственикот на згра-
дата, а потоа станарите кои живеат во зградата 
што се надградува. 

Сопственикот на зградата може своето првен-
ствено право за надградување да го пренесе врз 
членови на своето блиско семејство (деца, татко, 
мајка, брат и сестра). Лицата врз кои сопственикот 
го пренел своето првенствено право за надграду-
вање стапуваат во сите негови права и обврски што 
произлегуваат од надградувањето. 

Ако зградата е делумноно во општествена, а 
делумично во граѓанска сопственост, право на 
првенство за надградување има органот на упра-
вувањето. 

Член 5 
Надградувањето до височината одредена со 

урбанистичкиот план односно одлуката што го за-
менува, мора да се изврши одеднаш 

По исклучок, советот надлежен за урбанизмот 
на општинскиот народен одбор може да одобри 
надградување на определена зграда и под височи-
ната определена со урбанистичкиот план односно 
одлуката што го заменува ако зградата се наоѓа 
во дел на населеното место во кое во текот на на-
редните 10 години не ќе се спроведува урбанистич-
киот плац. 

Член 6 
Покрај одредбите од овој закон, за надграду-

вањето важат и постојните урбанистички прописи 
и прописите за градење. 

Член 7 
Постапката за донесување решение за одобру-

вање на надградување се покренува по барање од 
заинтересираното' лице. 

Постапката се води според одредбите на За-
конот за општата управна постапка. 

Решение за одобрување на надградување до-
несува органот на управата надлежен за урбаниз-
мот на општинскиот народен одбор, освен во слу-
чајот од став 2 на член 5 на овој закон. 

Член 8 
Решението за надградување се донесува врз 

основа на претходно прибавен наод и мислење на 
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стручна комисија дека зградата ги; исполнува усло-
вите од член 3 на овој закон. 

Стручната комисија ја формира органот на 
управата надлежен за урбанизмот на општинскиот 
народен одбор. 

Член 9 
За барањето за надградување на зграда, орга-

нот на управата надлежен за урбанизмот на оп-
штинскиот народен одбор ќе го извести органот па 
управувањето односно сопственикот на зградата 
(лицето врз кое тој го пренел своето првенствено 
право за надградување), како и станарите кои жи-
веат во зградата што се надградува (во натамош-
ниот текст: првенствени корисници), ако тие не го 
поднеле барањето, и ќе ги покани во рокот кој не 
може да беде покус од 30 ни; подолг од 60 дена, да 
се изјаснат дали имаат намера да вршат надгра-
дување. 

Ако првенствените корисници изјават дека на-
мераваат да извршат надградување на зградата, 
органот на управата надлежен за урбанизмот на 
општинскиот народен одбор ќе им (издаде решение 
за одобрување на надградување, а барањето на 
подносителот ќе го одбие. 

АКО првенствените корисници изјават дека не 
намераваат да вршат надградување на зградата, 
односно во определениот рок не се изјаснат, орга-
нот на управата надлежен за урбанизмот на оп-
штинскиот народен одбор ќе издаде решение за 
одобрување на надградување на подносителот на 
барањето. 

Се овластува Советот за социјална политика и 
комунални прашања на Народна Република Ма-
кедонија да донесе поблиски прописи за начинот и 
условите под кои ќе се одобрува надградување на 
заинтересираните лица. 

Член 10 
Решението за надградување содржи податоци 

особено за: 
1. предвидената височина до која ќе се над-

гради определената зграда; 
2. обемот и видовите работи што во рамките на 

ова надградување мораат да се извршат, со груба 
претсметка врз основа на просечните пазаришна 
цени; 

3. рокот за почеток на работите за надграду-
вање, кој не може да биде покус од шест месеци 
од приемот на градежната дозвола за надградување 
и рокот за завршување на работите, кој не може 
да биде подолг од две години, сметано од истекот 
на рокот за почеток на работите; 

4. обврска за инвеститорот, кој ќе го врши над-
градувањето, во рок од два месеца од правосилно-
ста на решението за одобрување на надградува-
њето, да депонира во комуналната банка износ во 
височина 10% од претсметковната вредност на ра-
ботите, на име гаранција за навремено завршување 
на работите. 

Инвеститор, во смисла на свој закон, е оној на 
кому му е издадено решение за одобрување на над-
градување (органот на управувањето односно соп-
ственикот на зградата, лицето врз кое е пренесено 
правото за надградување, станарот и подносителот 
на барањето). 

Член 11 
Решението за надградување може да содржи и 

обврска, во рамките на надградувањето да се из-
вршат и други работи што се во непосредна врска 
со надградувањето. 

Член 12 
Органот на управата надлежен за урбанизмот 

на општинскиот народен одбор решението за одо-
брување на надградување, веднаш по донесување-
то, ќе го достави на ОКОЛИСКИОТ суд, надлежен по* 
местото во1 кое ќе се врши надградувањето, заради 
забележба во интабулационите книги. 

Член 13 
По правосилноста на решението со кое се одо-

брува надградување (член 10) заинтересираното ли-
це е должно да прибави градежна дозвола за над-
градувањето. 

Член 14 
Градежната дозвола на носителот на правото на 

надградување, што не е орган на управувањето 
односно сопственик на зградата, ќе се издаде ако* 
се поднесе доказ за тоа, дека овие лица ги уредиле 
имотно-правните односи со сопственикот на згра-
дата односно органот на управувањето (чл. 24 и 27 
од овој закон). 

Член 15 
Ако корисниците на правото на првенство не 

почнат и не го завршат надградувањето во одре-
дениот рок, органот на управата надлежен за ур-
банизмот на општинскиот народен одбор ќе донесе 
решение за кое ќе го укине поранешното решение 
за одобрување на надградувањето. 

Ако првенствените корисници извршат повеќе 
од половина од предвидените работи, органот на 
управата надлежен за урбанизмот на општинскиот 
народен одбор- може по нивно барале да го про-
должи рокот за довршувањето на из доградувањето 
најмногу за една година, доколку за тоа постојат 
оправдани разлози. Ако работите не бидат свршени 
ни во продолжениот рок ќе се постапи според прет-
ходниот став. 

Член 16 
АКО подносителот на барањето (чл. 9 ст. 2 И 3) 

не почне или, не заврши со надградувањето во одре-
дениот рок, органот на управата надлежен за урба-
низмот на општинскиот народен одбор ќе донесе 
решение со кое ќе се укине поранешното решение 
за одобрување на надградувањето. 

Ако подносителот на барањето изврши позеќе 
од три четвртини од предвидените работи, органот 
на уцравата надлежен за урбанизмот на општин-
скиот народен одбор може, по негово барање рокот 
за довршување на надградувањето да го продолжи 
најмногу за шест месеци, доколку за тоа постојат 
оправдани разлози. Ако работите не бидат свршени 
ни во* продолжениот рок, ќе се постапи според прет-
ходниот став. 

Во случаите од претходните ставови, органот на 
управувањето односно сопственикот на зградата 
може, под исти услови како и други лица, да под-
несе барање за добивање одобрување за надгра-
дување. 
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Член 17 
Имотно-правните односи што поради надграду-

вањето ќе настанат помеѓу органот на управува-
њето односно сопственикот и другите корисници на 
правото за надградување, како и имателите на 
стварни права на зградата, се уредуваат според 
одредбите на Законот за сопственоста на делови на 
згради („.Службен лист на ФНРЈ" бр. 16/59 и 48/59), 
Законот за национализација на наемните згради и 
градежното земјиште („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 52/58) и другите општи прописи, доколку не е 
поинаку одредено со овој закон или меѓусебна спо-
годба на странките склучена во склад со тие про-
писи. 

Член 18 
Носителот на правото на надградување, што не 

е орган на управување со зградата, односно нејзин 
сопственик, има право: 

1. на постојната зграда да ги изврши сите 
работи потребни за надградувањето; 

2. инсталациите и уредите на надградениот дел 
да ги приклучи на инсталациите и уредите на по-
стојниот дел на зградата, доколку за тоа постојат 
технички услови; 

3. да ги користи деловите на зградата, кои се 
функционално сврзани со ^доградените простории 
со зградата која се надградува (заеднички влез, 
степениште, подрум, тераса и ел.) доколку е тоа 
потребно и има можности за редовно користење на 
надградениот дел; 

4. да го користи земјиштето што и припаѓа на 
зградата (градежна парцела), доколку е потребно за 
редовно користење на надградениот дел на згра-
дата. 

Член 19 
Корисниците на заедничките простории и заед-

ничките делови на зградата имаат, во рамките на 
одредбата на чл. 17 од свој закон, право на кори-
стење на надградените делови на зградата што се 
неопходно потребни за редовна употреба на згра-
дата. 

Член 20 
Носителот на правото на надградување ' од 

претходниот член, покрај обврската од чл. 10 точ. 
4 од овој закон, е должен: 

1. на органот на управувањето односно сопстве-
никот на зградата да му исплати соодветен надо-
месток, што ќе се одреди според одредбите на овој. 
закон; 

2. на свој трошок да ги отстрани сите оште-
тувања што ќе настанат на постојниот дел на згра-
дата поради надградувањето односно да ги надо-
мести издатоците околу отстранувањето на оште-
тувањата; 

3. во случај на преземање на веќе започнатото 
надградување на зградата, да му ја надомести на 
претходниот инвеститор вредноста на дотогаш из-
вршените^ работи. 

АКО органот на управувањето' односно сопстве-
никот на зградата во случаите од чл. ,16 ст. 3 од 
овој закон добие одобрување за надградување е 
должен на поранешниот инвеститор да му го врати 
надоместокот што овој, согласно точка 1 од прет-

ходниот став, му го исплатил, како и да му ја надо-
мести вредноста на дотогаш извршените работи 
(точка 3 од претходвиот став). 

Член 21 
Во случаите на преземање на веќе започнатото 

надградување на зграда вредноста на дотогаш из-
вршените работи и надградувањето се утврдува 
сходно со прописите за задолжителниот преглед на 
извршените градежни работи и колаудирањето. 

Член 22 
По извршувањето на предвидените работи во 

обем од 90с/с гаранција (чл. 10 точ. 4) се враќа на 
инвеститорот. 

АКО инвеститорот благовремено не почне, од-
носно не заврши со работите на надградувањето, 
органот на управата надлежен за урбанизмот на 
општинскиот народен одбор ќе донесе решение из-
носот за гаранција да му припадне на општинскиот 
фонд за станбена изградба. 

Член 23 
Органот на управувањето односно сопствени-

кот на зградата има право да располага со невгра-
дениот материјал преостанат од стариот дел на 
зградата на која се вршело надградувањето. 

Член 24 
Височината на надоместокот од член 20 став 1 

точка 1 и 3 и став, 2 од овој закон се утврдува • со 
спогодба помеѓу органот на управувањето односно 
сопственикот на зградата и другите корисници на 
правото за надградување. 

Доколку не дојде до спогодба од претходниот 
став, секоја од странките може да поднесе барање 
до органот на управата надлежен за работите на 
градежништвото на општинскиот народен одбор да 
одлучи за тоа. 

Член 25 
Органот на управата надлежен за работите на 

градежништвото на општинскиот народен одбор го 
утврдува надоместокот врз основа мислењето од 
стручна комисија, што за таа цел ја формира од 
редот на градежните стручњаци. 

Комисијата има најмалку 3 члена. 
Трошоците на комисијата паѓаат на товар на 

странките. 
Член 26 

Како основ за утврдување надоместокот на ор-
ганот на управувањето односно на сопственикот на 
зградата (член 20) комисијата од претходниот член 
ги зема особено во предвид: 

1. вредноста на инсталациите и уредите што 
инвеститорот ги користи за надградениот дел на 
зградата, во сразмерен износ; 

2. вредноста на заедничките простории и гра-
дежните работи што инвеститорот ги користи, во 
сразмерен износ. 

Надоместокот за инсталациите, уредите и др. 
се утврдува според нивната вредност во времето 
на процената. 

Надоместокот се утврдува и исплатува сходно 
со одредбите на Законот за експропријација („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 12/57). 

"̂ ТЃГри утврдувањето надоместокот на органот на 
управувањето односно на сопственикот на зградата 



бгр. 606 — Вр. 34 БЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 17 октомври 1960 

ќе се одбие вредноста на работите што корисникот 
е должен да ги изврши според член 11 од свој, 
закон, доколку овие работи ја зголемуваат вредно-
ста на постојниот дел на зградата или ортанот на 
управувањето односно сопственикот на зградата би 
бил должен да ги изврши и без надградување. 

Член 27 
На основа мислењето на комисијата, органот на 

управата надлежен за градежништвото на општин-
скиот народен одбор донесува решение за висо-
чината на надоместокот и обврската за неговото 
исплатување. 

Член 28 
Постапката за утврдување на надоместокот од 

страна на комисијата не го спречува извршувањето 
на работите за надградување, ако комисијата за 
утврдување надоместокот ги обезбедила потребните 
докази: и ако инвеститорот односно органот на упра-
вувањето или сопственикот на зградата го депо-
нирал кај комуналната банка износот што го опре-
делува комисијата како обезбедување за исплата 
на надоместокот. 

Член 29 
Решението за надоместокот од претходниот 

член; е конечно и против него не може да се изјави 
жалба, ниту да се поведе управен спор. 

Органот ка управувањето односно сопствени-
кот на зградата и корисникот можат во рок од 30 
дена од приемот на решението за надоместок да 
поднесат барање до околискиот суд, на чие под-
рачје се наоѓа зградата, во вонпарнична постапка 
да го утврди износот на надоместокот. 

Против решението на околискиот суд може да 
се изјави жалба до окружниот суд во рок од 15 
дена од денот на приемот на решението. 

Правосилното судско решение за надоместокот 
го заменува решението што го донел органот на 
управата во смисла на член 27 од овој закон. 

Член 30 
Барањето од претходниот член за утврдување 

височината на надоместокот од страна на судот1, не 
го одлага извршувањето на решението за надоме-
стокот што го донел органот на управата. 

Судот на кого му е поднесено барањето може, 
по барање од странките, да го одложи извршува-
њето на решението за надоместок на органот на 
управата до правосилноста на судската одлука во 
однос на оној дел кој со барањето се оспорува, под 
услов ако кај комуналната банка е депониран 
соодветен износ на надоместокот. 

Член 31 
Во случаите кота надградувањето се врши на 

зграда во општествена сопственост надоместокот се 
уплатува во општинскиот фонд; за станбена из-
градба. 

Ако за зградите од претходниот став се пла-
ќаат ануитета, на органот на управувањето му при-
паѓа надометокот за неотплатениот дел на заемот. 

Член 32 
Се овластува Советот за социјална политика и 

комунални прашања на НРМ да донесува побли-
ски прописи за извршувањето на овој закон. 

Член 33 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

266. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на' општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, се прогласува Законот за екс-
плоатација на определени минерални суровини, 
што го усвои Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 27 септември 1960 година и 
на седницата на Соборот на производителите одр-
жана на 27 септември 1960 година. 

У број 19 
27 септември 1960 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Експлоатација на туларска и грнчарска глина, 
песок, чакал и камен, (во натамошниот текст: опре-
делени минерални суровини), кога тле сз искори-
стуваат за градежни и занаетчиски цели: или од 
одделни граѓани за сопствени потреба, се врши под 
услови и на начин определени со овој закон. 

Под експлоатација, во смисла на овој закон, се 
подразбира вадење на определени минерални су-
ровини од нивното првобитно лежиште или навест 
без оглед дали се наоѓаат во цврста ровка или пла-
стична состојба. 

Член 2 
Експлоатација на определени минерални суро-

вини можат да вршат стопански организации и 
други општествени правни лица, граѓански правни 
лица, здруженија на граѓани, како и одделни гра-
ѓани (во понатамошниот текст: организации и лица) 
врз основа на одобрение од надлежниот орган, до-
колку со овој закон не е одредено поинаку. 

Член 3 * 
Експлоатација на определени минерал ни суро-

вини се врши на земјишта во општествена соп-
ственост. 

На просторот што го зафаќаат објекти што се 
во општа и јавна употреба и на подрачјата што 
се прогласени за заштитени не може да се врши 
експлоатација на определени минерални суровини, 
освен ако преовладува општествениот интерес за 
оваква експлоатација. 
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Експлоатација на определени минерални суро-
вини од други лица на земјиште во приватна соп-
ственост, односно на земјиште дадено на трајно ко-
ристење на физички и правни лица може да се 
врши со согласност на сопственикот односно кори-
сникот на земјиштето. 

Член 4 
На извадената определена минерална суровина 

при експлоатацијата стопанските организации и 
другите општествено правни лица се здобиваат со 
право на користење без надоместок, а граѓанските 
правни лода, здруженијата на граѓаните, како и 
одделни граѓани се здобиваат со право на сопстве-
ност без надоместок. 

Член 5 
Организациите и лицата се должни рационално 

да го искористуваат лежиштето на определените 
минерални суровини по методите на современата 
техника, со најмало губење на минералната суп-
станца. 

При експлоатацијата од: поголем обем, со екс-
плоатацијата на определни минерални суровини мо-
жат да раководат само лица што во поглед на 
стручната спрема ги исполнуваат пропишаните 
услови. 

Под експлоатација од поголем обем, во смисла 
на овој сакои, се подразбира експлоатација на опре-
делени минерални суровини врз основа на одобре-
ние издадено на неопределено време или ако 
експлоатацијата се врши со употреба на механи-
зација. 

Член 6 
Организациите и лицата што вршат експлоата-

ција на определени минерални суровини се должни 
да се придржуваат за прописите за хигиено-технич-
ката заштита при работата. 

Експлоатација на определени минерални суро-
вини не може да се врши, ако со тоа се доведуваат 
во опасност животот и здравјето на луѓето. 

Член 7 
Надоместокот на штетата што организациите и 

лицата ќе му ја сторат на друг со експлоатацијата 
на определени минерални суровини1 ќе се расправи 
според посебни прописи односно правните правила. 

II. ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

Член 8 
Експлоатација на определени минерални суро-

вини се врши на утврден простор (експлоатационо 
поле). 

Експлоатационото поле го сочинува просторот 
што е хоризонтално ограничен на површина на 
земјата со прави линии или со природни граници, 
а достига во длабочина меѓу вертикалните рамнини 
положени низ тие линии односно природни гра-
ници, се до подлогата врз која се наоѓаат опреде-
лените минерални суровини. 

Есплоатационото поле го опфаќа и појасот на 
уривањето поради експлоатацијата. 

Член 9 
Народниот одбор на око лиј ата со одлука доне-

сена со равноправно учество на обата собора може 
да определи подрачја на општините на кои органи-

зации и лица можат да вршат експлоатација на 
определил минерални суровини само во ограничени 
количини. 

Со одлуката од претходниот став народниот 
одбор на сколијата може да го овласти народниот 
одбор на општината да ја услови експлоатацијата 
на определените подрачја со придружување на ко-
рисниците за плановите и откопаните методи за 
експлоатација на односното подрачје, утврдени од 
страна на органот на управата надлежен за рабо-
тите во рударството на народниот одбор на општи-
ната. 

Член 10 
Експлоатација на исти определени минерални 

суровини можат да вршат на исто експлоатационо 
поле истовремено повеќе корисници, ако со тоа не 
се спречува непречена експлоатација и не се загро-
зува безбедноста на луѓето и имотот. 

Член 11 
Одобрението за вршење експлоатација го из-

дава органот на управата надлежен за работите на 
рударството на народниот одбор на општината. 

Ако експлоатационото поле се наоѓа на под-
рачјето на две или повеќе општини, одобрението 
за експлоатација го издава органот надлежен за 
работите на рударството на народниот одбор на око-
лната . 

Ако експлоатационото поле се наоѓа на под-
рачјето на две или повеќе околии одобрението за 
експлоатација го издава републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на рударството. 

Член 12 
Ако експлотацијата на определени минерални 

суровини се врши во коритото или на брегот на 
потоци, помали реки и езера или под дното на овие 
ж>ди, одобрението за експлоатација се издава во 
согласност со органот на управата надлежен за 
работите на водостопанството на народниот одбор 
на општината. 

Ако експлоатацијата на определени минерални 
суровини се врши во коритото или на брегот на 
поголеми реки или канали или испод нивното дно, 
одобрението за експлоатацијата се издава во со-
гласност со условите што ќе ги пропише репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на водостопанството. 

Се овластува републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на водостопанството да ги 
определи објектите од претходниот став. 

Член 13 
Кога експлоатација на определени минерални 

суровини се врши во општ интерес на простор што 
го зафаќаат објекти во општа и јавна употреба и 
на подрачја прогласени за заштитни, одобрението 
за експлоатација се издава во согласност со ор-
ганот надлежен за управување односно за заштита 
на објектот. 

Член 14 
Одобрение за експлоатација на определени 

минерални суровини на подрачјето на населени ме-
ста може да се издаде само ако со тоа не се нару-
шуваат решенијата дадени со урбанистичкиот план 
односно одлуката што го заменува планот. 
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Член 15 
Одобрение за експлоатација на определени ми-

нерални суровини на просторни околу зграда, над-
вор од населените места може да се издаде ако со 
експлоатацијата не се доведува во опасност неј-
зината безбедност. 

Член 16 
Одобрението за експлоатација се издава врз 

основа на писмено барање во кое се назначува ми-
нералната суровина што ќе се експлоатира. 

За добивање одобрение за експлоатација на 
определени минерални суровини од поголем обем 
или за експлоатација во јама, кон барањето, покра} 
другото ќе се приложи: 

— ситуациони карта на теренот на кој ќе се 
изведуваат експлоатационите работи со вцртани 
граници на тој терен, јавни сообраќајници и други 
објекти; 

— проект за откопување. 
Во случај определената минерална суровина да 

не се користи за сопствени потреби, кон барањето' 
ќе се приложи и писмен наод (атест) издаден од 
овластената установа за особините на минералната 
суровина и за кои градежни односно занаетчиски 
цели може да се користи. 

Ако експлоатацијата на пределот« минерални 
суровини треба да се врши на земјишта во при-
ватна сопственост, односно земјишта дадени на 
трајно користење на физички и правни лица, бара-
телот на одобрението е должен да ја поднесе и со-
гласноста на сопственикот односно корисникот на 
земјиштето. 

Член 17 
Одобрение за експлотација се издава за опре-

делено и за неопределено време или за определена 
количина минерални суровини. 

Органот надлежен за издавање на одобрението 
го определува рокот на важноста на одобрението 
односно количината на минералната суровина, зе-
мајќи ги предвид интересите на општествената 
зеадница, расположивите количини на минералната 
суровина во експлоатационото поле и бројот на за-
интересираните за нејзината експлоатација. 

Член 18 
Организациите и лицата се должни да ги при-

јават работите • на експлоатацијата на пред е лени 
минерални суровини на органот кој го издал одо-
брението најдоцна 8 дена пред нивното почнување. 

При издавање на одобрението за експлоатација 
на помали количини определени минерални суро-
вини, надлежниот орган може да го- ослободи кори-
сникот од обврската утврдена со претходниот став, 
ако во работата не употребува експлозивен мате-
ријал. 

Член 19 
Експлоатација на определени минерални суро-

вини без одобрение можат да вршат граѓаните на 
свое земјиште за сопствени потреби доколку тоа 
не се врши на простории од став 2 на член 3 и 
член 14 и 15 на овој закон. 

Околискиот народен одбор може со одлука до-
несена со рамноправно учество на обата собора да 
пропише под кои услови и до кој обем можат орга-

ните на управувањето со земјиштето без одобрение 
да вршат експлоатација на определени минерални 
суровини за сопствени потреби. 

Сопствениците на земјиштето односно органите 
на управувањето со земјиштето, кои можат врз 
основа на одредбите од претходните ставови, да 
вршат експлоатација на определени минерални су-
ровини без одобрение, се должни да го известат 
органот на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите во рударството кога ќе почнат со екс-
плоатацијата и на кое место. 

Член 20 
Ако организациите и лицата при експлоатаци-

јата откријат минерална суровина што не е цредмет 
на овој закон, се должни за тоа да го известат ор-
ганот на кој се пријавува почетокот на експлоата-
цијата. 

Надлежниот орган податоците за откриената 
минерална суровина ги внесува во книгата за изда-
дените одобренија и е должен за тоа да то извести 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на рударството. 

Член 21 
При псобемна експлоатација, организациите и 

лицата се должни за привремениот прекин на ра-
ботите настанати поради непредвидени пречки (про-
бив на вода, лизгање на теренот и ел.), или ако е 
прекинот однапред планиран, да го известат орга-
нот на управата кој го издал одобрението во рок 
од 24 часа од прекинот на работите. 

Доколку експлоатацијата се врши во јама, за 
привремениот прекин на работите, поради случаите 
наведени во претходниот став, организациите и ли-
цата се должни да го известат Републичкиот ру-
дарски инспекторат во рок од 24 часа од прекинот 
на работите. 

Член 22 
При пообемна експлоатација на определени ми-

нерални суровини организациите и лицата што вр-
шат експлоатација се должни за трајниот прекин 
на работите да го известат органот кој го издал 
одобрението за експлоатација, најдоцна 8 дена пред 
прекинот на работите. 

Член 23 
Организациите и лицата се должни, во текот и 

по завршувањето на експлоатацијата, да го приве-
дат кон култура земјиштето што е оштетено' со ра-
ботите на експлоатацијата. 

Поблиски прописи за приведување кон култура 
на земјиштето што е оштетено со работите од екс-
плоатацијата ќе донесе Секретаријатот за инду-
стрија на Извршниот совет, во согласност со Се-
кретаријатот за земјоделство и шумарство на Из-
вршниот совет. 

Член 24 
По свршувањето или трајното запирање на екс-

плоатацијата, организациите и лицата се должни 
на местата на кое е изведувана експлоатацијата да 
ги спроведат сите мерки на обезбедување, со кои 
трајно ќе се исклучи можноста за настапување 
опасност за луѓето и животните. 

Органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите во рударството, по по-
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треба ќе формира комисија која на самото место 
ќе го утврди обемот и сигурноста на преземените 
мерки. 

Ако организацијата или лицето не ги спроведе 
мерките за обезбедување според став 1 на овој член 
и по опомената од органот на управата на општин-
скиот народен одбор1, овој орган ќе ги спроведе 
мерките за обезбедување на трошок на организа-
цијата односно лицето. 

Член 25 
Органот што го издал ќе го одземе одобрението 

ако: 
— со експлоатацијата не се почне во опреде-

лениот рок со одобрението доколку до тоа не е 
дошло поради виша сила; 

— со работите на експлоатацијата се прекина 
за подолго време од рокот предвиден со посебниот 
пропис, донесен врз основа на овој закон; 

— експлоатацијата се врши спротивно на изда-
деното одобрение; 

— на експлоатационото поле се откријат ми-
нерални суровини од поголемо општествено зна-
чење од минира ли ите суровини назначени во одо-
брението; 

— лежиштето на минералната суровина нера-
ционално се искористува; и 

— постои опасност за безбедноста на луѓето и 
имотот. 

Член 26 
Важноста на одобрението за експлоатација на 

определени минерални суровини престанува по си-
лата на Законот, и тоа: 

— ако се исцрпи минералната суровина за која 
е издадено одобрението; и 

— со истечување^ рокот на важноста на одо-
брението', кога е тоа издадено за определено време. 

Член 27 
Органот надлежен за издавање на одобренија 

за експлоатација на определени минерални суро-
вини е должен да води евиденција за издадените 
одобренија. 

Член 28 
Околискиот народен одбор со рамноправно уче-

ство на обата собора може да пропише посебни 
услови за експлоатација на определени минерални 
суровини на подрачја со минерално богатство од 
посебен интерес за ок оли јата. 

Се овластува републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на рударството да, по по-
треба, пропишува посебни услови за експлоатација 
на определени минерални суровини на подрачја со 
минерално богатство од општо републичко зна-
чевте. 

Член 29 
Се овластува Секретаријатот за индустрија на 

Извршниот совет да донесе поблиски прописи за. 
1. евиденцијата на издадените одобренија; 
2. потребната стручна спрема за раководите-

лите на одредени работи при експлоатацијата на 
определени минерални суровини; 

3. рокот во кој се дозволува прекин на експло-
атацијата на определени минерални суровини, ако 
прекинот не е предизвикан од непредвидени пречки. 

4. содржината на одобрението за експлоатација 
и други документи, што треба да се приложат кон 
барањето за добивање одобрение за експлоатација 
од поголем обем. 

III. НАДЗОР 

Член 30 
Надзор над применувањето на одредбите на 

овој закон доколку со овој закон не е определено 
поинаку врши органот на управата надлежен за 
работите на рударството на народниот одбор на 
општината, при што особено контролира: 

1. експлоатацијата на определени минерални 
суровини да се врши: врз основа на одобрение и со-
гласно на одобрението, односно врз основа на при-
јава доколку експлоатацијата може да се врши без 
одобрение; 

2. од страна на организациите и лицата ра-
ционално да се искористува лежиштето на опре-
делените минерални суровини; 

3. со експлоатацијата на определени минерални 
суровини да раководат лица што во поглед на 
стручната спрема ги. исполнуваат пропишаните 
услови; 

4. корисниците на експлоатацијата на опреде-
лени минерални суровини во определениот рок да 
го пријавуваат почетокот, привремениот и трајниот 
прекин на работите; и 

5. организациите и лицата што вршат експлоа-
тација на определени минерални суровини да го 
приведуваат кон култура земјиштето на кое се 
врши експлоатацијата. 

Надзор над примената на хигиено-техничките 
заштитни мерки вршат органите одредени со по-
себен пропис. 

Член 31 
Надзор над експлоатацијата на определени ми-

нерални суровини во јама и над рационалноста на 
експлоатацијата на определени минерални суро-
вини кога таа се врши со одобрение на неопреде-
лено време, врши Републичкиот рударски инспек-
торат. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Со парична казна до* 300.000 динари ќе се казни 

за прекршок стопанска организација и Друго оп-
ште ствено-правно лице, граѓанско правно лице и 
здружение на граѓани ако: 

1. врши експлоатација на определени минерал-
ни суровини без одобрение на надлежниот орган 
(член 2); 

2. врши експлоатација на определени минерал-
ни суровини спротивно на одобрението (член 29); 

3. не го пријави почетокот на работите за екс-
плоатација, односно привремениот или трајниот 
прекин на работите (член 20, 23 и 24); 

4. по свршувањето или трајното запирање на 
експлоатацијата не ги изврши потребните мерки за 
обезбедување, или не го приведе кон култура зем-
јиштето оштетено со експлоатацијата (член 25 и 
26); и 

5. во определениот рок не се сообрази со одред-
бите на овој закон, а продолжи со експлоатацијата 
(член 36). 
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Одговорното лице во: стопанската организација, 
општествено правно лице, граѓанско правно лице, 
здружението на граѓани, како и одделни граѓани, 
за деј ание од претходниот став ќе се казни за пре-
кршок со парична казна до 20.000 динари, 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Стопанските организации и други општествени 

правни лица, граѓанските правни лица, здружени-
јата на граѓани, како и одделни граѓани, кои вршат 
експлоатација на определени минерални суровини, 
се должни својата експлоатација да ја сообразат со 
одредбите на овој закон во рок од една година од 
денот на неговото влегување во сила. 

Член 34 
Се овластува Извршниот совет да донесува по-

блиски прописи за спроведувањето на свој закон. 

Член 35 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат прописите што се во спротивност 
со неговите одредби. 

Член 36 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

267. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ГРОБИШТАТА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, се прогласува Законот за гро-
биштата, што го усвои Народното собрание на На-
родна Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 27 септември 1960 
година. 

У бр. 17 
27 септември 1960 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 

Лазар Ко лишев ски, е. р. .Љупчо Арсов, е. р. 

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТАТА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Гробишта, во смисла на овој закон, се земјишта 

кое служи за закоп на умрените, како и земјиште 
на кое постојат видливи знаци за закопувањето на 
умрени, а не служи за други потреби. 

Кое земјиште е гробишта, во смисла на овој 
закон, утврдува советот надлежен за комунални 
работи на општинскиот народен одбор. 

Член 2 
Гробиштата се комунални објекти со кои упра-

вуваат општинските народни одбори. 

Член 3 
Гробиштата се изградуваат, уредуваат и одржу-

ваат во склад со урбанистичките и санитарните 
прописи. 

Член 4 
На гробови, гробници и надгробни споменици 

поодделни лица ги имаат само правата определени 
со свој закон. 

Член 5 
На гробиштата не можат да се одржуваат со-

бири што не се во врска со закопот на умрени или 
со вообичаените помени односно верски обреди. 

На гробиштата можат да се вршат верски обре -
ди во склад со прописите за верските заедници. 

Член 6 
Јавната служба за закоп на умрените, уредува-

њето, одржувањето и чувањето на гробиштата не 
може да има стопански карактер. 

Член 7 
Прописите, за чие донесување по овој закон се 

овластени општинските народни одбори, ги донесу-
ваат општинските собори, ако со овој закон тоа 
не е на друг начин одредено. 

За град Скопје, прописите, за чие донесување 
според одредбите на овој закон е овластен општин-
скиот народен одбор, ги донесува Градскиот совет. 

II. ОСНОВАЊЕ НА ГРОБИШТА 

Член 8 
Гробишта основа општинскиот народен одбор. 

Член 9 
Гробишта, по правило, се основаат за секое на-

селено место. 
Гробишта можат да се основаат за две или по-

веќе населени места или населби од подрачјето на 
една општина. 

Гробишта можат да се основаат за две или по-
веќе населени места или населби од подрачјето на 
две или повеќе општини. 

Во случај од претходниот став гробиштата ги 
основа општинскиот народен одбор на чие подрачје 
се наоѓаат, а трошоците за нивното основање, упра-
вување и одржување ги поднесуваат заеднички за-
интересираните општини, што ќе се утврди со 
писмен договор. 

Член 10 
Од санитарни и други особени разлози во едно 

населено место можат да се основаат и посебни 
гробишта. 

Посебни гробишта основа општинскиот народен 
одбор по предлог од заинтересираниот орган, уста-
нова или организација. 

Член И 
Гробишта се основаат на местата предвидени со 

урбанистичкиот план односно одлуката што го за-
менува урбанистичкиот план. 

Доколку не постои урбанистички план или од-
лука што го заменува урбанистичкиот план, оп-
штинскиот народен одбор, со рамноправно учество 
на обата собора, може да донесе одделна одлука за 
одредување место за гробишта. . 
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Гробишта не можат да се основаат на санитар-
но-заштитно подрачје на кое се наоѓа или се пред-
видени јавни објекти за снабдување со вода за 
пиење. 

Местото за нови гробишта ќе се определи така 
што на него, со оглед на предвиденото зголемување 
на населението и. општиот процент на смртноста, 
може: редовно да се врши закоп на умрени нај-
малку 30 години. 

Член 12 
Општинските народни одбори во градовите со 

рамноправно учество на обата собора можат да 
основаат крематориуми. 

III. УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 
НА ГРОБИШТАТА 

Член 13 
Во градовите гробиштата се уредуваат според 

проект одреден од надлежниот орган. 
Советот надлежен за комунални работи на оп-

штинскиот народен одбор може да определи гро-
биштата во одделни населени места од подрачјето 
на општината да се уредуваат според проект. 

Член 14 
Во места во кои живеат припадници на разни 

вероисповести, на гробиштата се определува дел за 
секоја вероисповест, сразмерно со бројот на жите-
лите припадници на тие вероисповести. 

Деловите од претходниот став се издвојуваат на 
пригоден начин за озеленување. 

Член 15 
На гробиштата, освен гробовите, гробниците. 

надгробните споменици и надгробните знаци, можат 
да се изготвуваат само објекти потребни за сани-
тарна и техничка служба на гробиштата. 

Член 16 
На гробиштата во градовите мора да се изгради 

мртвачница за чување на умрените до законот. 
Советот надлежен за комунални работи на оп-

штинскиот народен одбор може да определи на гро-
биштата во одделни населени места од подрачјето 
на општината да се изгради мртвачница. 

Член 17 
Гробиштата, гробовите, гробниците и мртвачни-

ците се изградуваат, уредуваат и одржуваат на на-
чин предвиден со прописи-од општинскиот народен 
одбор. 

Член 18 
За уредување и одржување на гробиштата се 

грижи органот на управувањето со гробиштата, а 
за уредување и одржување на одделни гробови и 
гробници се грижат заинтересираните лица. 

Органот на управувањето со гробиштата е дол-
жен по барање од поединци или организации да ја 
преземе грижата за одделни гробови и гробници со 
наплата на соодветен надоместок. 

Член 19 
Ако при уредувањето на гроб или гробница на-

станат оштетувања на околните гробови и гробници, 
лицето што ја причинило штетата е должно оште-
тените гробови или гробници да ги доведе во пра-

вобитната состојба најдоцна во рок од три месеци 
од денот на извршеното оштетување. 

Член 20 
Споменици и други цврсти предмети на гробо-

вите и гробниците не можат да се изградуваат, 
ниту постојните такви да се отстрануваат односно 
заменуваат, без писмено одобрение од органот на 
управувањето со гробиштата. 

IV. УПРАВУВАЊЕ СО ГРОБИШТАТА 

Член 21 
Општинскиот народен одбор со гробиштата 

управува непосредно или преку управа за гро-
бишта или друга комунална установа. 

Со посебните гробишта може да управува и 
органот, установата или организацијата по чиј 
предлог тие се основани. 

Член 22 
Место за гроб или гробница доделува органот 

на управувањето со гробиштата. 
Доделувањето место за гроб односно гробница 

може да се врши и пред настанатата потреба за 
закоп. 

Член 23 
Со гробиштата се управува врз основа на пра-

вилата, кои, во склад со одредбите на овој закону 
ги донесува органот на управувањето со гроби-
штата во согласност со советот надлежен за кому-
нални работи на општинскиот народен одбор. Ако 
со гробиштата управува органот на управата над-
лежен за комунални работи на општинскиот наро-
ден одбор, правила за управувањето со гробиштата 
донесува советот надлежен за комунални работи на 
општинскиот народен одбор. 

За гробиштата на подрачјето на град Скопје 
согласноста на правилата за управувањето со гро-
биштата ја дава советот надлежен за комунални 
работи на околискиот народен одбор. 

Член 24 
Правилата за управувањето со гробиштата, уре-

дувањето на гробовите и гробниците во градовите 
особено содржат одредби: 

за должината, ширината и длабочината на гро-
бовите, 

условите за спратноста на гробовите, 
за употребата на гробиштата, 
за одржувањето редот и чистотата на гроби-

штата, 
за должностите на чуварите и гробарите, 
за евиденцијата на закопаните, 
за евиденцијата на лицата обврзани за уреду-

вање и одржување на гробовите и гробниците, 
за евиденцијата на издадените исправи за пра-

вата за користење на гробовите односно гробниците 
и за височината на надоместокот за услугите на 
гробиштата. 

Правилата за управувањето со гробиштата во 
другите места содржат особено одредби за употре-
бата на гробиштата, одржувањето редот и чисто-
тата на гробиштата, а можат да ги опфатат и дру-
гите одредби од претходниот став, како и други 
одредби. 
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V. УПОТРЕБА НА ГРОБИШТАТА 

Член 25 
Законот се врши на гробиштата на населеното 

место во кое се наоѓа живеалиштето односно пре-
стојувалиштето на умрениот, или на гробиштата на 
населеното место во кое настапила смртта, или на 
гробиштата во местото каде што се родил умрениот. 

Член 26 
Закоп на умрените се врши само на гробишта. 
По исклучок, закоп на умрениот може да се 

изврши и на друго место по одобрение на органот 
на управата надлежен за комунални работи на 
општинскиот народен одбор. 

Член 27 
Закоп на умрениот може да се изврши по исте-

кот најмалку на 18 часа од смртта. 
По исклучок, законот на умрениот може, од 

санитарни или други причини, да се изврши и пред, 
истекот на времето од претходниот став, по прет-
ходно одобрение на лекарот од надлежната здрав-
етне на служба. 

Член 28 
Во населените места во кои постои мртвачница, 

закопот на умрените се врши од мртвачки,цата. По 
исклучок, по одобрение на органот на уцравата 
надлежен за внатрешни работи на општинскиот 
народен одбор спровод от за закоп на умрениот 
може да се изврши и од друго место. 

Умрениот во мртвачницата се пренесува веднаш 
по извршениот преглед на умрениот од страна на 
лекарот односно другите стручни лица за вршење 
преглед на мртовци, а најдоцна пет часа од извр-
шениот преглед. 

Во градовите сите подготвителни работи за за-
копот на умрениот, вклучувајќи го и преносот до 
мртвачшгцата, можат да се вршат и преку одделни 
стопански организации образувани за таа цел. 

Член 29 
Општинскиот народен одбор може да пропише 

за местото за гроб односно гробница да се плаќа 
надоместок, како и ослободување од плаќањето на-
доместок. Височината на надоместокот ја опреде-
лува општинскиот народен одбор. 

Член 30 
За правото за користење на гроб односно гроб-

ница се издава исправа. Исправата за користење 
на гроб односно гробница ја издава органот на 
управувањето со гробиштата. 

Драво на закоп во тробот односно гробницата 
има носителот на исправата и членовите на него-
вото семејство другите роднини односно неговите 
наследници. 

Пренесувањето на правото за користење на 
гробот може да се изврши само бесплатно. 

Пренесувањето на правото за користење на 
гробот важи само ако е извршено во писмена фор-
ма и со заверка на потписот на лицето што го врши 
пренесувањето. 

Член 31 
Доделувањето на земјиште за еден или повеќе 

гробови или за гробници се врши на одреден рок 
за починување. 

Рок за починување пропишува општинскиот 
народен одбор. 

Рокот за починувањето не може да биде покус 
од 10 години на суво земјиште и 20 години на влаж-
но' земјиште. 

Член 32 
Заради порационално искористување на земји-

штето за гробови, во гробиштата каде постојат 
услови ќе се спроведува систем на катови на гро-
бовите. 

Член 33 
По истекот на рокот за починување посмртните 

останки од одредени гробови можат да се пренесат 
во заеднички гроб или гробница, а исто така можат 
да се прекопаат и целосно гробиштата што се оста-
вени вон употреба. За пренесување посмртните 
останки во заеднички гроб или гробница одлучува 
советот надлежен за комунални работи на општин-
скиот народен одбор. За прекопување на цели гро-
бишта одлучува општинскиот народен одбор. 

Кон прекопувањето не може да се пристапи 
пред истекот на шест месеци од објавувањето на 
соопштението во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија" и во еден од дневните ли-
стови. 

Во рокот од претходниот став повиканите лица 
можат на свој трошок да ги отстранат надгробните 
споменици и другите предмети од гробовите односно 
гробниците. 

По истекот на рокот од ставот 2 спомениците 
и другите предмети преминуваат во општонароден 
имот. 

Член 34 
Општинскиот народен одбор може, по исклучок 

од урбанистички или санитарни причини, да одреди 
ископување на одделни гробови односно гробници 
или цели гробишта и пред истекот на рокот пред-
виден во член 33 став 2 од овој закон. 

Член 35 
Ископаните останки на умрените повторно ќе 

се закопаат по барање на роднината на соодветен 
начин, а ако такво барање не е ставено во рокот 
од член 33 став 2 од овој закон ќе се закопаат во' 
заеднички гроб односно гробница. 

На заедничките гробови односно гробници ќе 
се означат имињата на закопаните. 

Член 36 
За пренесот на посмртните останки од еден гроб 

во друг или од едно место во друго важат одред-
бите од Правилникот за пренос на мртвите („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 531/48 и 52/57). 

Член 37 
Гробиштата можат да се стават вон употреба 

кога ќе се утврди дека во нив нема повеќе место 
за закоп или дека е тоа нужно од санитарни, урба-
нистички или други причини. 

Одлука за ставање на гробиштата вон употреба 
донесува општинскиот народен одбор. 

Гробиштата што се ставени вон употреба според 
претходниот став не можат повеќе да служат за 
закоп на умрени. 

Член 38 
Споровите во однос на правата на гробовите, 

гробниците, надгробните споменици и другите об-
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јекти сврзани за гробовите и гробниците, ги решава 
органот на управата надлежен за комунални ра-
боти на општинскиот народен: одбор. 

VI. ТРОШОЦИ 

Член 39 
Трошоците за основање, уредување, одржување 

и чување на гробиштата ги поднесува општината. 

Член 40 
Трошоците за уредување, чување и одржување 

на посебните гробишта паѓаат во товар на органот, 
установата или организацијата на чиј предлог се 
основани, доколку овие трошоци не ги преземе 
општинскиот народен одбор. 

Член 41 
Трошоците за прекопување на гробиштата, ис-

копување на посмртните останки, повторно зако-
пување, уредување на новиот гроб односно гроб-
ница, пренос и поставување на споменик и други 
знаци ги поднесува оној по чие барање се вршат 
овие работи. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 42 

Со парична казна до 20.000 дин. ќе се казни 
за прекршок кој: 

1. изврши закоп на умрени надвор од гроби-
штата, освен во случаите предвидени во член 26 
став 2 од овој закон; 

2. одржи собир на гробиштата или учествува 
во таков собир, доколку собирот не е во врска со 
законот на умрен или вообичаен помен односно 
верски обред; 

3. изврши закоп на умрениот пред истекот на 
18 часа од смртта, освен во случаите кога законот 
може порано да се изврши од санитарни и други 
причини; 

4. изгради споменици и други постојани цврсти 
предмети на гробовите и гробниците или ги отстра-
ни или замени постојните без писмено одобрение на 
органот на управувањето со гробиштата; 

5. го попречи закопот на умрениот во местото 
во кое настапила смртта; 

6. не го пренесе умрениот во мртвачницата во 
рокот предвиден во член 28 став 2 од овој закон; 

7. го пренесе правото за користење на гроб со 
надоместок; 

8. по барање од поединци или организации не 
ја преземе грижата за уредување и одржување за 
одделни гробови и гробници со пропишан надо-
месток; 

9. користи за закоп гробишта што се ставени 
вон употреба. 

За прекршоци од точка 3, 8 и 9 правното лице 
ќе се казни со парична казна до 100.000 дин. 

Член 43 
Казните изречени по свој закон не го ослобо-

дуваат прекршителот од одговорноста за наста-
натата штета. 

УШ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 44 
Во рок од три години, во градовите односно 

пет години во другите места, од влегувањето во 

сила на овој закон, општинските народни одбори 
ќе го преземат управувањето со гробиштата од до-
сегашните органи на управувањето, кои по овој 
закоп не можат да управуваат со нив. 

Роковите од претходниот став Извршниот совет 
може да ги продолжи за одделни или сите населени 
места но најмногу до шест односно десет години. 

До преземањето на управувањето од претход-
ните ставови, со гробиштата ќе управуваат и ќе ги 
поднесуваат трошоците за нивното одржување и 
чување досегашните органи на управувањето во 
склад; со одредбите од овој закон. 

Член 45 
За гробиштата и одделните споменици што сто-

јат под заштитата на државата важат посебни 
прописи. 

Член 46 
Постојните гробишта »зо градовите ќе се уредат 

во склад со одредбите на овој закон во рок од две 
години од неговото влегување во сила, а во другите 
места во рок од пет години. 

Општинскиот народен одбор рокот од претход-
ниот став може, од оправдани причини, да го про-
должи најмногу за една година. 

Член 47 
Прописите за уредување и одржување на гро-

биштата, гробовите и грсбниците (член 17), општин-
ските народни, одбори ќе ги донесат во рок од шест 
месеци од влегувањето во сила на овој закон. 

Член 48 
Кои места се сметаат за градови, во смисла на 

овој закон, одредува Извршниот совет. 

Член 49 
Поблиски прописи за извршувањето на овој 

закон донесува Советот за социјална политика и 
комунални прашања на НРМ. 

Член 50 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

268. 

На основа член 48 од Уставниот закон и член 
155 став 1 од Деловникот на Народното собрание на 
Народна Република Македонија, Народното собра-
ние на Народна Република Македонија на Девет-
наесеттата заедничка седница на Републичкиот со-
бор и Соборот на производителите одржана на 
27 септември 1960 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-

ЛОВНИКОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. 
Во Деловникот на Народното собрание на На-

родна Република Македонија („Службен весник на 
НРМ" бр. 37/58 и 4/59) се вршат следните измени 
и дополнувања: 

1. Во член 105 се бришат зборовите „според 
уставните одредби"; 
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2. Член 111 се менува и гласи: 
„По добиениот одговор пратеникот може да из-

несе образложено мислење за добиениот одговор, 
да бара разјаснување и да постави дополнителни 
прашања во врска со одговорот. Ова излагање не1 

може да трае подолго од пет минути. 
Претставникот на Извршниот совет, државниот 

секретар односно секретарот во Извршниот совет 
може веднаш да одговори на дополнителните пра-
шања или да изјави дека ќе одговори на една од 
наредните седници. 

По добиениот одговор на дополнителните пра-
шања пратеникот може да предложи да се поведе 
претрес за поставеното прашања и добиениот одго-
вор. За овој предлог, по изјаснувањето на прет-
ставникот на Извршниот совет, државниот секретар 
односно секретар во Извршниот совет се одлучува 
без претрес. 

Ако пратеникот не предложи отварање на пре-
трес, се преминува на древен ред". 

3. По член 111 се додава нов член Ш а кој 
гласи: 

„Ако е одлучено да се поведе претрес, претре-
сот ќе се води на една од наредните заеднички сед-
ници на домовите, освен ако претставникот на Из-
вршниот совет, државниот секретар односно секре-
тар во Извршниот совет не предложи претресот да 
се води на истата седница. 

Во текот на водењето на претресот може по 
предлог од претседателот или еден народен прате-
ник, да се одреди траењето на говорите, а може и 
да се одлучи претресот да се заклучи и кога не е 
исцрпена листата на пријавените говорници. 

Претресот се заклучува со преминувањето на 
дневен ред". 

4. Во членовите 112, 114а, 1146, 114в и 131 став 
2 место зборовите „Одбор за општествени средства" 
се ставаат зборовите „Одбор за општествен надзор". 

5. Во член 114а се додава нова прва алинеја 
која гласи: 

„ги разгледува, од гледна точка на начелата на 
општествениот систем, законите и политиката утвр-
дена со Сојузната народна скупштина и Народното 
собрание, начинот, условите и другите појави од 
јавен интерес во функционирањето на органите, 
установите и организациите и работата на функ-
ционерите и службениците во остварувањето на 
овие начела, законите и политиката". 

Сегашната прва и втора алинеја станува втора 
и трета алинеја. 

6. Во член 114г став 1 и 2 се менува и гласи: 
„Одборот во рамките на својот делокруг има 

право да бара материјали и извештаи од сите др-
жавни органи, установи и организации. 

Одборот има право да ги повикува на своите 
седници овластените претставници т другите одго-
ворни функционери и -службеници на сите државни 
органи самостојни установи и организации и да 
бара од нив да му поднесат усно извештаи, да му 
даваат потребни објаснувања, мислења, изјави и 
други податоци потребни за остварување на зада-
чите на Одборот". 

7. Член 114д се менува и гласи: 
„На основа утврдената состојба во врска со пра 

шањето што го разгледуваа, Одборот може да пред-
ложи поведување постапка за надоместување на 

штета и на дисциплинска постапка против одговор-
ниот политички функционер или службеник. Ако 
надлежниот орган за поведување на постапката не 
го прифати предлогот во одредениот рок, Одборот 
може да го повика претставникот на тој орган да 
ги изнесе на седницата своите разлози за такво 
постапување. 

Одборот може на Извршниот совет, на народ-
ниот одбор или на телото кое што го избрало од-
носниот функционер или член на орган на упра-
вувањето да упати и свое образложено мислење во 
врска со утврдената состојба и работа на соодвет-
ниот функционер односно членовите на органот на 
управувањето. Со ова мислење Одборот може да 
стави свои предлози и да дава препораки". 

8. Во член 114ѓ став 2 се менува и гласи: 
„Одборот може во врска со утврдената состојба 

и за остварување на политиката утврдена со за-
кони и со други акти на Собранието како и со дру-
ги сојузни и републички прописи., да им дава пре-
пораки на соодветните државни органи, установи 
и организации! и да му предлага на Извршинот со-
вет и на Собранието преземање на соодветни мерки 
во рамките на нивните надлежности". 

9. Во член 124 се бришат зборовите „според 
уставните одредби". 

10. Сегашниот член 157 станува член 156 и во 
него во ред: црви, по зборовите „Деловникот на На-
родното собрание" се додаваат зборовите изме-
нувањата и дополнувањата во него се објавуваат". 

И. Сегашниот член 156 станува член 157. 

II. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното усвојување. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 0102-90 
27 септември 1960 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

269. 

На основа член 48 од Уставниот закон и член 
246 од Деловникот на Републичкиот собор на На-
родното собрание на Народна Република Македо-г 
нија, Народното собрание на Народна Република 
Македонија, на Седумнаесеттата седница на Репу-
бличкиот собор одржана на 27 септември 1960 го-
дина, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 

НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. 
Во Деловникот на Републичкиот собор на На-

родното собрание на Народна Република Македо-
нија („Службен весник на НРМ" број 37/58 и 4/59) 
се вршат следните измени и дополнувања: 
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1. Во член 32, во ред 7, по зборовите „Соборот 
за" се додаваат зборовите „.поднесените претставки 
и; жалби"; \ 

2. Во член 95, во продолжението на алинеја 
прва, место точката и запирката се става запирка 
и се додаваат зборовите „урбанизмот и комунал-
ната изградба па населените места"; во продолже-
нието на алинеја втора, место' точката и запирката 
се става запирка и се додаваат зборовите „како и 
проблемите на канализацијата, водоводите и други 
урбанистички прашања, и проблемите на станбе-
ните заедници"; 

3. Во член 96, алинеја прва, по зборот „наука-
та" наместо сврзникот „и" се става запирка и по 
зборот „културата" се ставаат зборовите „и физич г 
ката култура". 

4. Член 98 се менува и гласи: 
„Законодавниот одбор: 
— ги претресува од законоддвноправно стано-

виште предлозите од сите закони и правните од-
редби од другите акти на Собранието и на текстот 
па предлозите му дава соодветна правна форма; 

— има право да предложи измени во сушти-
ната на предлозите од законите и другите акти што 
ги претресува; 

— го проучува прашањето на натамошната из-
градба на 'правниот систем и за ускладување^ на 
постојните закони и други акти на Собранието; 

— ги след)и прашањата на процедурата на Со-
борот и на заедничките седници на соборите, со-
ставува и претресува предлози за изменување и до-
полнување на Деловникот на Соборот и Собра-
нието". 

5. Во член 146: 
— се укинува став 1; сегашниот став 2 станува 

став 1; сегашниот став 3 станува став 2 и се изме-
нува и гласи: 

„Законодавниот одбор го претресува предлогот 
и му го враќа на Одборот од кој тој потекнал, 
заедно со своите забелешки и предлози. За посит-
ните изменувања што ги извршил во предлогот За-
конодавниот одбор е должен да даде и свое образ-
ложение". 

6. Член 211 се менува и гласи: 
„Поставување на усни прашања и давање на 

одговори се врши пред преминувањето на дневниот 
ред. Денот за поставување на прашања и за давање 
на одговори го определува претседателот на Собо-
рот. Ако има многу прашања Соборот може, по 
предлог од претседателот, да го определи траењето 
на времето за поставување на прашања и за да-
вање на одговори. 

Излагањето на прашањето може да трае нај-
многу пет минути". 

7. Член 212 се менува и гласи: 
„По добиениот одговор пратеникот може да из-

несе образложено мислење, да бара разјаснување 
и да постави дополнителни прашања во врска со 
одговорот. Ова излагање не може да трае подолго 
од пет минути. 

Претставникот на Извршниот совет, државниот 
секретар односно секретарот во Извршило г совет 
може веднаш да одговори на дополнителните пра-
шања или да изјави дека ќе одговори на една од 
наредните седници. 

По добиениот одговор на дополнителните пра-
шања пратеникот може да предложи да се поведе 
претрес за поставеното прашање и добиениот одго-
вор. За свој предлог, по изјаснувањето на претстав-
никот на Извршниот совет, државниот секретар 
односно секретарот во Извршниот совет, Соборот 
одлучува без претрес. 

Ако пратеникот не предложи отворање на пре-
трес, се преминува на дневниот ред". 

8. По член 212 се додава нов член 212а кој 
гласи: 

,..Ако Соборот одлучи да се поведе претрес, пре-
тресот ќе се води на една од наредните седници на 
Соборот, освен ако претставникот на Извршниот 
совет, државниот секретар односно секретарот во 
Извршниот совет не предложи претресот, да се води 
на истата седница. 

Во текот на водењето1 на претресот Соборот 
може по предлог од претседателот или еден народен 
пратеник да го одреди траењето на говорите, а 
може и да одлучи претресот да се заклучи: и кога 
листата на пријавените говорници не е исцрпена. 

Претресот се завршува со преминување на диев 
ни от ред". 

9. Член 247 се брише. 

И. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Број 00-91 
27 септември 1960 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Киро Георгиевски, е. р. Лазар Колишевски, е. р. 

270. 

На основа член 48 од Уставниот закон и чл. 242 
од Деловникот на Соборот на производителите на 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија, Народното собрание на Народна Република 
Македонија на Осумнаеееттата седница на Соборот 
на производителите одржана на 27 септември 1960 
година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. 
Во Деловникот на Соборот на производителите 

на Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија („Службен весник на НР Македонија-' 
бр. 37/58 и 4/59) се вршат следните изменувања и 
дополнувања: 

1. Во член 31, во ред 7 по зборовите „Соборот 
за" се внесуваат зборовите „поднесените претстав-
ки и жалби"; 

2. Член 96 се изменува и гласи: 
„Законодавниот одбор: 
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— ги претресува од законодавноправно стано-
виште предлозите од сите закони и правните од-
редби од другите акти на Собранието и на текстот 
на предлозите му дава соодветна правна форма; 

— има право да предложи измени во сушти-
ната на предлозите од законите и другите акти што 
ги претресува; 

— го проучува прашањето на натамошната из-
градба на правниот систем и за ускладување™ на 
постојните закони и другите акти на Собранието; 

— ги следи прашањата на процедурата на Со-
борот и на заедничките седници на соборите, соста-
вува и претресува предлози за изменување и до-
полнување на Деловникот на Соборот и Собра-
нието" ; 

3. Во член 144 се укинува став 1; сегашниот 
став 2 станува став 1; сегашниот став 3 станува 
став 2 и се,изменува и гласи: 

»^Законодавниот одбор го претресува предлогот 
и му го враќа на одоорот од КОЈ ТОЈ потекнува, за-
едно со своите заоелешки и предлози, ^а посит-
ните) изменувања што ги извршил во предлогот за -
конодавниот одбор е должен да даде и свое оораз-
ложение"; 

4. Член 207 се менува и гласи: 
„Поставување на усни прашања и давање на 

одговори се врши пред преминувањето на д^евлатг 
ред. деаог за поставување на прашања и за да-
вање на одговори го определува претседателот па 
Соборот. Ако има многу прашања Соборот може, по 
предлог од претседателот, да го определи траење-
то на времето за поставување на прашања и за да-
вање на одговори. 

Излагањето на прашањето може да трае нај-
многу пет минути"; 

5. Член 208 се менува и гласи: 
„Но доодениот одговор пратеникот може да из-

несе образложено мислење, да бајра разјаснување 
и да постави дополнителни прашања во в^ска со 
одговорот, ова излагање не може да трае подолго 
од пет минути. 

Претставникот на Извршниот совет, Државниот 
секретар односно секретарот во Извршниот совет 
може веднаш да одховери на дополнителните пра-
шања или да изјави дека ке одговори на едда од 
наредните седници. 

По добиениот одговор на дополнителните пра-
шања пратеникот може да предложи да се поведе 
хтрехрес за поставеното прашање и добиениот одго-
вор. За овој предлог, по изјаснувањето на прет-
ставникот на Извршниот совет, државниот секре-
тар односно секретарот во Извршниот совет, Собо-
рот одлучува без претрес. 

Ако пратеникот не предложи отварање на пре-
трес, се преминува на дневниот ред". 

6. По член 208 се додава нов член 208а кој 
гласи; 

„Ако Соборот одлучи да се поведе претрес, 
претресот ќе се води на една од наредните седници 
на Соборот, освен ако претога вникот на Извршниот 
совет, државниот секретар односно секретарот во 
Извршниот совет ќе предложи претресот да се води 
на истата • седница. 

Во текот на водењето на претресот Соборот 
може по предлог од претседателот или) еден наро-
ден пратеник да го одреди траењето на говорите, 
а може и да одлучи претресот да се заклучи и кога 
листата на пријавените говорници не е исцрпена. 

Претресот се завршува со преминување на диев 
ниот ред". 

7. Член 243 се брише. 

II. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Број 17-92 
27 септември 1960 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Народното собрание, 
Борко Темеловски, е. р. Лазар Колишевски, е. р. 

271. 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, на Седумнаесеттата седница на Репу-
бличкиот собор одржана на 27 септември 1960 го-
дина, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА ОКОЛИСКИ 

НАРОДНИ ОДБОРИ 

I. 
Се потврдуваат следните одлуки за основање 

органи на управата на околиските народни одбори: 
1. Одлуката за основање органи на управата 

на Народниот одбор на Битолска околија број 
1544/1 од 22 февруари 1960 година; 

2. Одлуката за основање органи на управата 
на Народниот одбор на Кумановска околија број 
11750/1 од 26 декември 1959 година; 

3. Одлуките на Народниот одбор на Охридска 
околија и тоа: 

— Одлуката за изменување Статутот на Охрид-
ска околија број 168/1 од 23 декември 1959 година; и 

— Одлуката за изменување на Одлуката за 
изменување на Статутот на Охридска околија броЈ 
168/1 од 29 јануари 1960 година; 

4. Одлуката за организација на органите на 
управата на Народниот одбор на Скопска околија 
број 958 од 13 јануари 1960 година; 

5. Одлуката за основање органи на управата на 
Народниот одбор на Тетовска околија број 106 од 
21 декември 1959 година; 

6. Одлуката за основање органи на управата на 
Народниот одбор на Титоввелешка околија број 
01-10005 од 26 декември 1959 година; 

7. Одлуката за основање управни органи на На-
родниот одбор на Штипска околија број 1199/1 од 
22 февруари 1960 година. 
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II. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Бр. 09-70 
27 септември 1960 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Киро Георгиевски, е. р. 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишев ски, е. р. 

272. 

На основа член 13 став 3 од Законот за ловот 
(„Службен весник на НРМ" бр. 23/59), Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство ка Извршниот 
совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦ ЗА ДОЗВОЛА ЗА ЛОВ 

I 
Дозвола за лов се издава по единствен обра-

зец кој е составен дел на« ова упатство. 

II 
Сва упатство' влегува во сила со денот на 'одја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-3322/1 
3 октомври 1960 година 

Скопје 
Секретар 

за Земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет 

Методи Митевски, е. р. 

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА 

(М. П.) 
19- год. 

Формат: 150 X 100 мм 

во одморалиштата („Службен весник на НРМ" 'бр. 
30/60), се поткраднале долунаведените грешки, по-
ради кое се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХ-
ХИЧКИ И ХИГИЕНО -ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ВО 

ОДМОРАЛИШТАТА 

По членот 11 треба да се додаде испуштениот 
наслов на точка б) од оддел II кој!гласи: 

,,б) Кујна и помошни простории". 
Во член 19 став 2 по зборот „обложени" треба 

да се додадат и испуштените зборови: „со кера-
мичка плочки и т а со сличен материјал или боја-
дисани". 

Бр. 07-1138 
28 септември 1960 година 

Скопје 
Од Државниот секретаријат 

за стоков промет на НРМ 

Бр. 

ДОЗВОЛА ЗА ЛОВ 

На основа член 13 став 3 од Законот за ловот 
(..Службен весник на НРМ" бр. 23/59) се дозволува 
на лицето — ——• • — 
од околија — 
НР лична карта број ——— 
издадена од НО на •— член на 
ловечката општествена организација 

од — број на членската 
карта 

Оваа дозвола важи од —• — - до •—— 
со лична и членска карта. 

За оваа дозвола е наплатена такса по Тар. бр. 13 
од Законот за таксите во износ од — • 
(со букви) ——— •— — динари. 
Во — —— П о т п и с , 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Домот за народно 

здравје — Делчево 
распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Медицински сестри 2 
2. Санитарен техничар 1 
3. Болничар 1 
УСЛОВИ: Под 1 и 2 средна медицинска школа, 

под 3 завршен болничарки курс. 
Плата по Законот за јавните службеници, по-

лож а јна и посебен додаток по правилникот на 
Домот. 

Настап на работа веднаш. 
Овој конкурс има важност до пополнувањето 

на работните места. (1417) 

- По извршеното сравнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за ми-
нималните технички и хигиенско-техничЈки услови 

Привремениот совет на Заводот за водостопан-
ство — Скопје, врз основа на чл. 27 ст. 3 од Зако-
нот за организација на научната работа, оаспишува 

К О Н К У Р С 
за прием: 

I. — Директор на Заводот, во звање виши научен 
соработник. 
Услов: Завршен технички факултет. 

II. — Во Хидротехничкото одделение: 
1. Еден виши научен соработник или научен 

соработник за началник на Одделението, 
2. Еден научен соработник или асистент за 

хидротехнички проблеми, 
3. Еден научен соработник или асистент за 

мелиоративни проблеми, 
4. Еден научен соработник или асистент за 

хи дро графиј а, 
5. Еден стручен соработник за агротехнички 

проблеми. 



Стр. 618 — Вр. 34 

Услов: Завршен соодветен факултет (односно 
под 1 до 3 технички факултет, под 4 тех-
нички или природно-матрматички, под 5 
земјоделско-шумарски факултет). 

III. — Во Одделението за ерозија и порои: 
6. Еден виши научен соработник за начелних 

на Одделението, 
7. Еден научен соработник или виши стручен 

соработник за борба др оти© ерозија и наноси 
8. Еден асистент за уредување на порои. 
Услов: Завршен земјоделско-шумарски фа-

култет (шумарски отсек). 
IV. — Во Агромелиоративното одделение: 

9. Еден виши научен соработник или научен 
соработник за начелник на Одделението, 

10. Еден научен соработник или виши стручен 
соработник за опити со наводнување. 

Услов: Завршен земјоделско-шумарски факул 
тет (отсек за земјоделие). 

Освен условите предвидени по чл. 55, 56 и 105, 
ст. 4 од Законот за организација на научната ра-
бота, предимство имаат кандидатите кои се бавеле 
со проучување и решавање на научни водостопан-
ски проблеми во соодветни установи, и тоа за ди-
ректорот најмалку 7 години, а за началниците на 
одделенија најмалку 5 години. 

Таксираните пријави со потребните документи 
по чл. 31 од Законот за јавните службеници, заедно 
со список па научните и стручни трудови, биогра-
фија и опис на досегашната работа, ќе се примаат 
15 дена по објавувањето на овој конкурс, или пак 
до пополнување на местата. (1418) 

ТРГОВСКАТА КОМОРА НА СКОПСКА 
ОКОЛИЈА — СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
Правен референт — правен советник 

Услови: да има завршено правен факултет со 
најмалку 8 (осум) години правна пракса и положен 
судиски испит. 

Основната плата според Законот за јавните 
службеници, а положај ната по правилникот за 
службениците на трговските комори од областа на 
внатрешната трговија. 

Молбите се поднесуваат до оваа Комора. 
Конкурсот е отворен — трае до пополнувањето 

на работното место. (Д459)1 

Врз основа на член 310 од Законот за јавните 
службеници, Конкурсната комисија при Домот за 
народно здравје 

распишува 
К О Н К У Р С 

1. за 1 лекар од општа пракса, и 
2. за 3 лекарски помошници (медицински се-

стри) 

17 октомври 1980 

УСЛОВИ: 
Под точка 1, кандидатот треба да има завршен 

медицински факултет. 
Под точка 2, кандидатите треба да имаат за-

вршено средно медицинско училиште за лекарски 
помошници (медицински сестри). 

Молбите со потребните документи што ги пред-
видува членот 31 од Законот за јавните службе-
ници да се доставуваат до Конкурсната комисија 
на Дамот за народно здравје — Дебар. 

Важноста на конкурсот трае до потполнување 
на работните места. (1448) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 
НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА 

распишува 
К О Н К У Р С 

Се обновува конкурсот за пополнува^ на 
упразнето место референт за регулација во Одде-
лението за комунални работи. 

УСЛОВИ: кандидатите да имаат завршен пра-
вен факултет, со положен стручен испит. 

Молбите со куса биографија и документите по 
чл. 31 од Законот за јавните службеници ќе се при-
маат најдоцна до 15 дена од. денот на објавувањето 
на конкурсот, а доколку местото не ќе се пополни 
конкурсот останува отворен до пополнувањето. , . 

СОДРЖИНА 
Страна 

265. Указ за прогласување на Законот за над-
градување — — — — — — — — 603 
Закон за наградување — — — — — 603 

266. Указ за прогласување на Законот за екс-
плоатација на определени минерални су-
ровини — — — — — — — — — 606 
Закон за експлоатација на определени ми-
нерални суровини — — — — — — 606 

267. Указ за прогласување на Законот за гро-
биштата — — — — — — — — — 610 
Закон за гробиштата — — — — — 610 

268. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Народното собрание на На-
родна Република Македонија — — — 613 

269. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Републичкиот собор на 
Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија — — — — — — — 614 

270. Одлука за изменување и дополнување на 
Деловникот на Соборот на производите-
лите на Народното собрание на Народна 
Република Македонија — — — — — 615 

271. Одлука за потврдување на одлуки за 
основање органи на управата на околиски 
народни одбори — — — — — — — 616 

272. Упатство за образец за дозвола за лов — 617 
Исправка на Правилникот за минимал-
ните технички и хигиено-техничките ус-
лови во одморалиштата — — — — — 617 
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