
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 21 април 1965 
С к о п ј е 

Број 16 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 120 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

135. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 
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ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИ-

ТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

Се прогласува Законот за заштита на природ-
ните реткости, што го донесе Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 
година и на седницата на Просветно-културниот 
собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 82 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за заштита на природните 
реткости („Службен весник на НРМ" број 42/60) 
се усогласува со Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и во него се вршат измени и 
дополнувања, така што неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Според одредбите на овој закон се ставаат под 

заштита движни и недвижни делови на живата 
и неживата природа (во натамошниот текст: при-
родни реткости), кои поради својата научна, ис-
ториска, просветна и културна вредност или по-
ради својата особена природна убавина се од зна-
чење за општествената заедница. 

Во поглед правото на првенствено купување 
и на административен пренос на правото на ко-
ристење на природна реткост сходно се примену-
ваат одредбите на Основниот закон за заштита 
на спомениците на културата. 

Член 2 
Природните реткости, предвидени со ОВОЈ за-

кон се заштитени без оглед дали се во општестве-
на или граѓанска сопственост и дали се регистри-
рани. 

Член 3 
Целта на заштитата е да се обезбедат услови 

природните реткости, според својата намена и 
значење, да служат за материјалните и култур-
ните потреби на заедницата, за што се преземаат 
мерки: 

— да се зачуваат природните реткости во из-
ворната природна состојба; 

— да се создаваат што поповолни услови за 
одржување на природните реткости и за нивниот 
развиток; 

— да се спречат сите дејствија кои непосредно 
или посредно можат да ја изменат состојбата и 
развитокот на природните реткости; 

— да се регулира односот на човекот кон при-
родните реткости за да се обезбеди нивното трајно 
користење. 

Член 4 
Природни р е т к о с т во смисла на ОВОЈ закон се: 
1. просторно ограничени природни подрачја 

(општи природни резервати); 
2. одделни растителни и животински видови 

надвор од резерватите и нивните заедници (биоце-
нози); 

3. споменици на природата; 
4. предели со особена природна убавина; 
5. предели на природата од историско зна-

чење; 
6. хортикултурни објекти и арборетуми. 

Член 5 
Службата на заштита на природните реткости 

Ја вршат заводите за заштита на природните рет-
кости (во натамошниот' текст: заводите), доколку 
одделни работи на оваа служба со овој закон или 
други прописи не се ставени во надлежност на 
државен орган или работна организација. 

Член 6 
Заводите се самостојни и самоуправни работни 

организации во областа на културата кои вршат 
дејности определени со овој закон. 

Дејноста што ја вршат заводите е од посебен 
општествен интерес. 

Член 7 
За изведување на работи за конзервација на 

природните реткости можат да се основаат лабо-
ратории, организирани како самостојни и само-
управни работни организации. 

Член 8 
Со чувањето, проучувањето и стручното обра-

ботување на одделни природни реткости, како и 
со создавање услови овие реткости да служат за 
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задоволување на научните и културните потреби 
на заедницата, се занимаваат и музејските, науч-
ните и други установи. 

Член 9 
За што поцелосно вклучување на заинтереси-

раните општествени организации и граѓани во 
заштитата на природните реткости како и за што 
поправилно спроведување на оваа заштита, за 
една или повеќе природни реткости, кои се од 
особено значење за општествената заедница, мо-
жат да се образуваат одбори на кои им се дове-
рува вршењето на одделни работи во врска со 
заштитата на природните реткости. 

Член 10 
Вршењето на определени работи во врска со 

грижата за чувањето и правилното одржување на 
една или повеќе природни реткости во општестве-
на сопственост може да се довери на одделни 
здруженија и општествени организации, што имаат 
за задача да се грижат за заштитата на природ-
ните реткости. 

Член 11 
Во спроведувањето на заштитата на природ-

ните реткости општествено-политичките заедници 
и установите за заштита на природните реткости 
се потпираат врз соработката на имателите на 
природните реткости, заинтересираните установи, 
работните и други организации и граѓаните, го пот-
тикнуваат нивниот интерес за што подобро чување 
и одржување на природните реткости, како и 
нивната соработка во утврдувањето на предметите 
што се ставаат под заштита со одредбите на ОВОЈ 

закон. 
Член 12 

Имател на природна реткост, во смисла на овој 
закон, се смета носителот на правото на користе-
ње односно сопственикот, како и друго лице кое 
по кој и да било правен основ ја држи природната 
реткост. 

Ако имателот на природната реткост не е поз-
нат, за природната реткост се грижи општината 
додека не се утврди КОЈ е нејзиниот имател. 

Член 13 
Природните реткости, кои се извадени од земја 

или од вода или се најдени при истражување и 
ископување по 31 јули 1945 година, се сметаат за 
општествена сопственост. 

Ако работите од претходниот став не се вр-
шени со општествени средства, на наоѓачот му 
припаѓа парична награда од страна на органот, 
работната или друга организација на која таквата 
природна реткост и се дава на користење. 

Висината на наградата од претходниот став ја 
определува органот, работната или друга органи-
зација по претходно прибавено мислење од над-
лежниот завод за заштита на природните рет-
кости. 

Ако приватно лице полага право на сопстве-
ност на извадената или најдената природна рет-
кост, надлежниот општински орган ќе Ја преземе 
природната реткост на управување до утврдува-
н,сто правото на сопственост. 

Член 14 
Научната и стручната документација за при-

родните реткости, со кота располагаат заводите, и 
е достапна на Јавноста. 

П. ВИДОВИ НА ПРИРОДНИ РЕТКОСТИ 

Член 15 
Општи природни резервати се просторно огра-

ничени природни подрачја кои се одликуваат со 
особена изворност и кои заради општиот интерес 
се изземаат од ^контролираната интервенција на 
човекот. 

Општи природни резервати можат да бидат: 
а) строги природни резервати; 
б) насочувани природни резервати; 
в) национални паркови. 

Член 16 
Строги природни резервати се просторно огра-

ничени природни подрачја во кои се забранува 
вршењето на какви и да било дејствија, што мо-
жат да Ја попречат еволуцијата на природата. 

По исклучок, во строгите природни резервати 
можат да се вршат надгледувања за научни цели 
со дозвола на Републичкиот завод за заштита на 
природните реткости (во натамошниот текст: Ре-
публичкиот завод). 

Член 17 
Насочувани природни резервати се просторно 

ограничени природни подрачја во кои научно се 
надгледува и насочува еволуцијата на природата. 

Во насочуваните природни резервати можат, 
со дозвола од Републичкиот завод, да се презе-
маат одредувачки мерки и други дејства со кои 
нема да биде повредена карактеристиката на так-
виот резерват, 

Член 18 
Национални паркови се поголеми просторно 

ограничени подрачја со многубројни природни уба-
вини, кои служат и за одмор и за рекреација. 

Во националните паркови можат да се вршат 
определени интервенции што се во согласност со 
нивната намена, како и мерки за заштита на опре-
делени природни реткости што се наоѓаат на нив-
ното подрачје. 

Работите од претходниот став се преземаат 
во согласност со Републичкиот завод. 

Член 19 
Општите природни резервати се прогласуваат 

со закон. 
Член 20 

Одделни растителни и животински видови, 
како и легла, гнезда и развојни облици (јајца, лар-
ви, младенчиња) на животинските видови можат 
да се заштитуваат надвор од резерватите, до-
колку нивната заштита не е регулирана со други 
прописи. 

Покрај определени растителни и животински 
видови можат да се заштитат и нивните заедници 
(биоценози). 

Подрачјата на кои се наоѓаат таквите заедни-
ци можат да се заштитат и како специјални резер-
вати: ботанички, зоолошки, орнитолошки и сл. 
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Член 21 
Растителните видови од претходниот член не 

смеат да се откорнуваат, оштетуваат или уништу-
ваат, а животинските видови не смеат да се воз-
неми,руваат, прогонуваат или убиваат. 

Легалата и гнездата на заштитените животни, 
како и нивните развојни облици не смеат да се 
отстрануваат, оштетуваат или уништуваат. 

По исклучок, собирање на заштитени растенија 
и нивни делови, фаќање и убивање на заштитени 
животни и развојни облици може да се врши само 
за научни истражувања и врз основа на претход-
на дозвола од Републичкиот завод. 

Член 22 
Споменици на природата се такви природни 

реткости, кои поради својот специфичен карактер, 
независно од карактерот на средината во која се 
наоѓаат, имаат научна, културна, просветна, исто-
риска или естетска вредност. 

Како споменици на природата се сметаат осо-
бено: 

— географските, геолошките, палеонтолошките, 
теоморфолошките, објекти и појави во природата: 
(формации на карпи, геолошки пластови, група-
ции на минерали и кристали, извори, водопади, 
езера, реки, пештери и сл.); 

— ретки осамени или група примероци од рас-
тителниот свет и ретки минерали. 

Во интерес на заштитата на спомениците на 
природата општинското собрание, по претходно 
мислење од надлежниот завод, ќе пропише посе-
бен режим за нивната најнепосредна околина. 

Член 23 
Својството на природните реткости, заштитени 

во смисла на член 20 и 22 од овој закон, го утвр-
дува Републичкиот завод. 

Член 24 
Предели со особена природна убавина се по-

мали порачја што се одликуваат со своевиден па-
норамски изглед (парк, шуми, крајбрежни подра-
чја, видици и сл.). 

Пределите со особена природна убавина ги 
прогласува и режимот на овие предели го опре-
делува, во согласност со нивната основна намена, 
општинското собрание 

Член 25 
Предели на природата од историско значење се 

просторно ограничени подрачја, кои имаат исто-
риска важност за општествената заедница. 

Пределите на природата од историско значење 
ги прогласува собранието на соодветната општес-
твено-политичка заедница. 

Член 26 
Како хортикултурни објекти се сметаат: пар-

кови, дрвореди и слично. 
Како арборетуми се сметаат ограничени под-

рачја насадени со домашни или егзотични расти-
телни видови. 

Хортикултурните објекти и арборетумите ги 
прогласува собранието на соодветната општестве-
но-политичка заедница. 

Член 27 
Прогласувањето на природните реткости се 

врши по претходно прибавено мислење од Репуб-
личкиот завод. 

III. ОБВРСКИ И ПРАВА НА ИМАТЕЛИТЕ НА 
ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

Член 28 
Секој имател на природна реткост, како и има-

телите на објекти за кои основано може да се 
претпостави дека имаат својство на природна рет-
кост, се должни да ги пријават на надлежниот 
завод или на надлежниот орган на општината, на 
чие подрачје се наоѓаат. 

Органот од претходниот став без одлагање ќе 
му ја достави пријавата на надлежниот завод, а 
на подносителот на пријавата ќе му издаде пис-
мена потврда за примената пријава. 

Имателите на природните реткости ќе постапат 
според одредбите на став 1 од овој член и во од-
нос на сите промени што ќе настанат на природ-
ните реткости по нивното пријавување, како и 
правните промени во врска со нив. 

Член 29 
Имателот на природна реткост е должен вни-

мателно да ја чува, да се грижи правилно да ја 
одржува и навреме да ги презема пропишаните 
техничко-заштитни и други мерки потребни за 
одржувањето и заштитата на таа природна рет-
кост. 

Трошоците настанати во врска со чувањето и 
одржувањето на природната реткост и со спрове-
дувањето на заштитните мерки ги поднесува има-
телот, ако тие не ги надминуваат приходите и 
другите материјални користи што ги има од при-
родната реткост. 

Имателот на природната реткост не е должен 
да ги поднесува трошоците преку износот на тие 
приходи односно користи. Надлежниот општински 
орган должен е да ги покрие овие трошоци 

Член 30 
Ако имателот на природната реткост не ја из-

врши на време пропишаната мерка за заштита, 
чии трошоци не ги надминуваат приходите и ма-
теријалните користи што овој ги има од природ-
ната реткост, надлежниот завод ќе му определи 
рок во кој е должен да ја изврши таа мерка со 
предупредување дека во спротивно мерката ќе 
биде извршена на негов трошок. 

Ако имателот на природната реткост ни по 
предупредувањето не ја изврши пропишаната мер-
ка во определениот рок, надлежниот завод може 
да ја изврши таа мерка на трошок на имателот. 

Член 31 
Во случај на оттуѓување на одделни природни 

реткости во граѓанска сопственост, за чие одржу-
вање се вложени, значителни општествени сред-
ства, сопственикот е должен да и го надомести 
на заедницата износот за кое, поради вложува-
њето на тие средства, е зголемена нивната вред-
ност. 

Висината на надоместокот од претходниот став 
ја утврдува општинскиот орган на управата по 
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претходно прибавено мислење од надлежниот за-
вод. 

Член 32 
Имателот на природна реткост е должен да му 

допушти истражување и проучување на истата за 
научни и стручни цели на лицето, кое за тоа има 
одобрение од надлежниот завод. 

Имателот на објект, за кој ое претпоставува 
дека треба да биде заштитен според одредбите од 
овој закон, на установата или овластеното лице 
од надлежниот завод мора да му допушти објектот 
да го прегледа, да изврши потребни истражувања 
или проучувања и технички, фотографски или 
филмски да го сними. 

Член 33 
Надлежниот завод може да определи дека 

имателот на природната реткост е должен при-
родната реткост да ја направи достапна на јав-
носта на посебен начин, ако, е тоа, со оглед на 
природата и намената на природна реткост, по-
требно заради задоволување на културните по-
треби на граѓаните и општествената заедница. 

Ако поради мерките, определени во смисла на 
став 1 од овој член, имателот на природната рет-
кост трпи штета, заводот што ги одредил тие мер-
ки е должен на имателот1 да му ја надомести ште-
тата. 

Член 34 
При организирање на поголема научна или 

друга изложба, имателот1 на природната ,реткост е 
должен, по претходно заклучен договор со над-
лежниот завод, природната реткост да ја стави на 
располагање на соодветниот орган, работна или 
друга организација со цел за изложување. 

Органот, работната и друга организација што 
ја презема природната реткост на определено вре-
ме поради изложување, ги поднесува трошоците 
во врска со излагањето и одговара за секоја на-
станата штета на природната реткост. 

Член 35 
За преземање на какви и да било дејствија 

што можат да предизвикаат промени на обликот 
или изгледот на природната реткост или да го 
повредат нејзиниот интегритет1, нужно е претходно 
одобрение од надлежниот завод. 

Како такви дејствија особено се сметаат: кон-
зервацијата, отежнувањето, откопувањето, наси-
пувањето, оштетувањето, уништувањето, сечењето, 
истребување, проредувањето на определен расти-
телен и животински вид, менувањето карактерот 
и составот на заедницата (биоценозата), менување-
то составот и загадувањето на вода и други слич-
ни работи, како и внесувањето на нови растителни 
и животински видови во природните реткости, по-
дигањето работата на индустриски, хидротехнички, 
занаетчиски и други постројки или работилишта 
во природните реткости или во нивна непосредна 
близина. 

Ако за работите од претходниот став е потреб-
на градежна или друга дозвола, оваа дозвола не 
може да се издаде ако не е издадено одобрение од 
став 1 од овој член. 

Одобрение од став 1 на овој член се издава 
врз основа на поднесен идеен проект и технички 
елаборат. 

За секое издадено одобрение се известува Ре-
публичкиот завод. 

Член 36 
Ако имателот на дозволата ги изведува рабо-

тите од претходниот член спротивно на одобрениот 
проект или при изведувањето на работите не се 
придржува кон пропишаните и наредените заштит-
ни мерки, заводот што го издал претходното одо-
брение може со решение да ги запре понатамош-
ните работи, до обезбедувањето на услови за нив-
ното правилно изведување, а во случај на опасност 
за природната реткост може да и го повлече одо-
брението. 

Член 37 
Ако на природната реткост со редовно кори-

стење, предвидено со одредбите од овој закон, се 
нанесува штета, надлежниот завод може со реше-
ние да му наложи на имателот употребата и ко-
ристењето на природната реткост да се врши само 
на определен начин, со кој нема да и се причи-
нува штета, а може и да ја ограничи, односно 
забрани нејзината употреба или користење за 
предвидените цели, ако е тоа нужно. 

Член 38 
Ако имателот се однесува небјрежно спрема 

природната реткост, така што да постои опасност 
таа да биде оштетена или уништена, па ни по 
предупредувањето не ги обезбеди условите за неј-
зиното правилно чување и стручно одржување, 
општинскиот орган на управата, по предлог од 
надлежниот завод може, со свое решение, да опре-
дели природната реткост да му се предаде на 
управување на старател определен за таа цел. 

Старателот е должен да ги преземе сите мерки 
потребни за одржување на природната реткост. 
Мерките што го применуваат редовното одржување 
старателот може да ги преземе само по одобрение 
од надлежниот завод. 

Во случај од претходниот став, трошоците за 
одржувањето на природната реткост, кои не ги 
надминуваат приходите или материјалните кори-
сти од неа, паѓаат на товар на имателот, а при-
времено ги намирува органот што го определил 
старателот со право на регрес од имателот на при-
родната реткост. Трошоците што ги надминуваат 
редовните приходи, односно материјалните кори-
сти од природната реткост, паѓаат на товар на ор-
ганот што го определил старателот. 

Органот што го определил старателот ќе го 
разреши од должност ако имателот на природната 
реткост докаже дека обезбедил услови за нејзи-
ното правилно и стручно одржување. 

Член 39 
Ако одделна движна природна реткост не е 

достатно заштитена на местото каде што се наоѓа, 
а имателот објективно не е во состојба да ја обез-
беди оваа заштита, надлежниот завод може со 
решение да определи природната реткост да 'се 
предаде на привремено чување и користење на 
установа, која се занимава со чување, проучување 
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и стручно одржување на одделни природни рет-
кости (музејски, научни и други установи), или да 
се пренесе на друго место каде ќе биде подобро 
заштитена до обезбедувањето на потребните усло-
ви за нејзиното чување, доколку не е поинаку 
определено со одредбите на овој закон. Сите тро-
шоци за одржувањето и чувањето на природната 
реткост ги поднесува установата што ја презема 
на чување. 

Член 40 
Имателот на движна природна реткост е дол-

жен секое преместување на истата да го пријави 
на надлежниот завод, непосредно или преку над-
лежниот општински орган најдоцна 30 дена пред 
нејзиното преместување. 

Надлежниот завод може со решение да го 
запре ова преместување, ако утврди дека со тоа 
природната реткост може да се оштети или ако 
постојат посебни причини таа да остане на своето 
место. 

Ако надлежниот завод не донесе решение во 
рок од 30 дена од поднесувањето на пријавата, се 
смета дека не постојат пречки за преместувањето 
на природната реткост. 

Член 41 
Природните реткости не смеат да се извезу-

ваат ниту изнесуваат во странство. 
По исклучок, природна реткост може да се 

извезе односно изнесе во странство по одобрение 
од републичкиот секретар за култура, а по прет-
ходно прибавено мислење од Републичкиот завод. 

Ако природната реткост е по потекло од друга 
република, пред издавањето на одобрението за 
извоз односно износ во странство, ќе се прибави 
и мислење од републичкиот завод надлежен за 
заштита на природните реткости на таа република. 

Член 42 
Истакнувањето на фирми, реклами, натписи и 

други известувања на недвижна природна реткост 
може да се врши само по претходна дозвола од 
надлежниот завод. 

Член 43 
Работниците на установите за заштита на при-

родните реткости и на установите што се занима-
ваат со нивното чување, стручно одржување и 
проучување не можат, за своја сметка или за 
сметка на други лица, да купуваат природни рет-
кости и предмети за кои основано може да се 
претпостави дека имаат СВОЈСТВО на природни рет-
кости. 

Доколку работникот имал природни реткости 
пред стапувањето во служба, односно до влегува-
њето во сила на овој закон, должен е да ги 
пријави на установата и да поднесе список на 
истите како и на предметите за кои основано може 
да се претпостави дека имаат својство на природ-
ни реткости. 

IV. РЕГИСТРИРАЊЕ НА ПРИРОДНИ РЕТКОСТИ 
И ДРУГИ УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 44 
Секоја природна реткост, како и објект за кој 

се утврди дека има својство на природна реткост, 
се запишува во регистарот на природни реткости. 

Упис во регистарот на природни реткости се 
врши врз основа на актот со кој се прогласува 
природната реткост и врз основа на решението од 
Републичкиот завод со кое се утврдува својството 
на природна реткост. 

Републичкиот завод го утврдува својството 
на природна реткост по претходно прибавено ми-
слење од заинтересираниот орган, установа и орга-
низација. 

Предметите заведени во инвентарот на музеј-
ските, научните и другите установи, што имаат 
својство на објекти од член 1 на овој закон, се 
сметаат за предмети што имаат својство на при-
родни реткости, доколку Републичкиот завод, по 
предлог од старешината на музејската, научната 
или друга установа, за одделни предмети не реши 
поинаку. 

Против решението на Републичкиот завод, со 
кое се утврдува својството на природна реткост 
или престанокот на ова својство, може да се из-
јави жалба. 

Жалбата против решението на Републичкиот 
завод, со кое се утврдува својството на природна 
реткост, не го задржува извршувањето на реше-
нието. 

Член 45 
Регистар на природни реткости води секој за-

вод за своето подрачје. Републичкиот завод води 
централен регистар за сите природни реткости од 
територијата на републиката. 

За природни реткости во граѓанска сопственост, 
за кои трошоците на одржувањето се подмирени 
од општествени средства, во региста,рот се внесу-
ваат и податоците за тие трошоци. 

Републичкиот сек,ретар за култура ќе ги про-
пише другите податоци што ќе се запишуваат во 
регистарот на природни реткости, како и начинот 
на водењето на регистрите. 

Републичкиот секретар за култура ќе го про-
пише и начинот на КОЈ музејските, научните и 
други установи ќе ги пријавуваат предметите од 
член 44 став 4 од овој закон. 

Член 46 
Ако природна реткост, што е запишана во ре-

гистарот на природни реткости, го изгуби својство-
то на природна реткост, надлежниот завод ќе Ја 
избрише од регистарот. 

За бришењето на одделни природни реткости 
од регистарот задолжително се известува имате-
лот, надлежниот општински орган, како и заво-
дите во чиј регистар тие биле запишани. 

Член 47 
Заводот што го извршил запишувањето одно-

сно бришењето на недвижната природна реткост 
во регистарот е должен да го извести надлежниот 
општински суд, заради внесување на потребните 
податоци во соодветните јавни книги. 

Уписите во регистарот на природните реткости 
се објавуваат во „Службен весник на СРМ". 

Член 48 
Установите што се занимаваат со чување, про-

учување и стручно одржување на одделни природ-
ни реткости (музејските, научните и други уста-
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нови) се должни да му доставуваат на Републич-
киот завод извештај за нивната оостојба. 

Член 49 
Ископувања и истражувања на објекти од гео-

лошко-палеонтолошки и минералошко-петрограф-
ски карактер, што имаат овој ство на природни 
реткости, можат да се вршат само врз основа на 
дозвола од Републичкиот завод. 

Дозвола за ископување и истражување од 
претходниот став им се издава на научните од-
носно стручните установи и други организации што 
ги исполнуваат условите за вршење на такви ра-
боти. Ваква дозвола под истите услови може, само 
по исклучок, да им се издаде и на одделни научни 
работници. 

Член 50 
Ако имателот на дозволата ги изведува рабо-

тите на ископувањата и истражувањата од прет-
ходниот член спротивно на заштитните мерки или 
спротивно на она што во самата дозвола е опреде-
лено органот што ја издал дозволата може привре-
мено да ги запре работите, а во случај на непо-
средна опасност за наоѓалиштето може да донесе 
решение за одземање на издадената дозвола. 

Член 51 
Организацијата, установата и поединецот што 

вршат ископувања и истражувања со цел да про-
најдат објекти од геолошко-палеонтолошки и ми-
нерал ошко-петрографски карактер што имаат свој-
ство на споменици на природата, се должни во рок 
од три месеци по извршените работи да достават 
до Републичкиот завод писмен извештај за извр-
шеното ископување односно истражување. 

Член 52 
Ако во текот на изведувањето на градежни 

или други работи се дојде до објекти од геолошко" 
' палеонтолошки или минералошко-петрографски 

карактер, за кои може да се претпостави дека 
имаат својство на споменици на природата, орга-
низацијата, установата или лицето кое непосредно 
ги изведува работите е должно за тоа веднаш 
да го извести надлежниот општински орган, КОЈ 
без одлагање ќе го извести за тоа надлежниот 
завод. 

Организацијата, установата или лицето кое не-
посредно ги изведува работите е должно да ги 
преземе нужните мерки наоѓалиштето да се за-
чува на местото и во положбата во кое е откриено, 
односно да не се оштети или уништи. 

Ако постои непосредна опасност од оштету-
вање на објектите од став 1, надлежниот општин-
ски орган може со свое решение привремено да ги 
запре работите до донесувањето на решение од 
страна на надлежниот завод како и да преземе 
други нужни мерки за нивното обезбедување. 

Решението од претходниот став надлежниот 
завод ќе го донесе во рок од 15 дена од примањето 
на известувањето. 

Надлежниот завод може во истиот рок, со 
оглед на карактерот на наоѓалиште^, да донесе 
решение со кое привремен0 с е забранува изведу-
вањето на градежните и другите работи на зем-

јиштето што претставува геолошко-палеонтолошко 
или минералошко-петрографско наоѓалиште и да 
му предложи на органот, кој го издал одобрението 
за потесна локација на објектот што се изградува, 
односно на кој се вршат ископувања, да го измени 
своето решение, водејќи сметка за значењето на 
откриеното наоѓалиште и за големината на ште-
тата, што би настанала со измената на потесната 
локација. По поднесениот предлог ќе се постапува 
според одредбите на Законот за општата управна 
постапка. 

Привремената забрана може да тгзе најмногу 
до правосилноста на решението донесено по пред-
лог од надлежниот завод. 

Член 53 
Републичкиот секретар за култура со решение 

определува на кого му припаѓа правото на ко-
ристење на геолошко-палеонтолошките или мине-
рал ошкс-петрографските објекти што имаат свој-
ство на споменици на природата од особено значе-
ње за Републиката, кои се пронајдени при иско-
пувањата и истражувањата. 

Со решението од претходниот став може да 
се определи најдените објекти да се пренесат од 
подрачјето на општината во која се најдени во 
друго место, само по претходно прибавено мислење 
од Републичкиот завод и од собранието на општи-
ната на чие подрачје се најдени. 

Член 54 
При подготовките за изработка на планови за 

изведување на работи со кои природните реткости 
би можеле да се оштетат или уништат, односно 
со кои би се изменил природниот изглед или 
геоморфолсшките, биолошките и другите карак-
теристики на природната реткост, надлежните ор-
гани, установи или организации се должни да го 
прибават мислењето од надлежниот завод. 

Надлежниот завод ќе укаже на последиците 
што можат да настапат со изведувањето на рабо-
тите од претходниот став и ќе предложи соодветни 
мерки за заштита. 

Кон предлогот на планот од став 1 ќе се под-
несе мислењето од надлежниот завод. 

АКО органот што го донесува планот не го 
усвои мислењето на надлежниот завод, заводот 
може да поднесе приговор до органот надлежен 
за потврдување' на планот. 

V. ЗАВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ 
РЕТКОСТИ 

Основање и престанок 
Член 55 

Заводи основаат, во рамките на своите права 
и должности, општествено-политичките заедници. 

Завод можат да основаат и месна заедница, 
работна или друга самоуправна организација, оп-
штествено-политичка организација, здружение на 
граѓани и група граѓани. 

Завод можат заеднички да основаат две или 
повеќе општествено-палитички заедници, работни 
или други организации. 
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Член 56 
Завод може да се осново ако се обезбедени 

материјални средства, техничка опрема и стручни 
кадри. 

Член 57 
Основањето, спојувањето, припојувањето и 

престанокот на завод се врши според одредбите 
од Основниот закон за установите. 

Организација и задачи 

Член 58 
Службата за заштита на природните реткости 

на подрачјето на една или повеќе општини ја вр-
ши заводот основан со акт од собранијата на соод-
ветните општини, доколку одредени работи не се 
ставени во делокруг на други органи и органи-
зации. 

При непостоење на заводи од претходниот 
став, службата за заштита на природните ретко-
сти Ја врши Републичкиот завод. 

Член 59 
Заводите ги вршат следниве работи: 
— ги разгледуваат прашањата за заштита на 

природните реткости, предлагаат преземање на мер-
ки во врска со заштитата на природните реткости 
и сами преземаат мерки во рамките на својот 
делокруг; 

— ги проучуваат и со научни методи ги обра-
ботуваат прашањата од областа на заштитата на 
природните реткости и се грижат за применување 
на современи методи и средства за одржување на 
природните реткости; 

— вршат истражувања со цел да се пронајдат 
објекти на природата што треба да се заштитат 
како природни реткости; 

— се грижат за о,рганизирање на правилно чу-
вање и одржување на природните реткости; 

— водат регистар на природните реткости; 
— водат стручна евиденција и документација 

на природните реткости (положба, степен на загро-
зеност, мерки и заштита); 

— им укажуваат стручна помош и соработка 
на имателите на природните реткости, особено со 
давање на стручни совети, упатства и мислења; 

— изработуваат елаборати и проекти за чување 
и одржување на природните реткости, односно 
одобруваат такви проекти и елаборати, а по по-
треба непосредно ги вршат работите од областа на 
заштитата и конзервацијата; 

— вршат непосреден стручен надзор над изве-
дувањето работите на конзервацијата на природ-
ните реткости и спроведувањето на други технич-
ко-заштитни мерки, како и над ископувањата што 
ги вршат установи, организации и поединци за 
изнаоѓање на геолошко-палеонтолошки или мине-
ралошко-петрографски објекти што имаат својство 
на споменици на природата; 

— следат дали научно-истражувачкигг и други 
работи на природните реткости, во однос обемот и 
карактерот, се изведуваат во согласност со изда-
дената дозвола; 

- вршат пропаганда и популаризација на за-
штитата на природните реткости; 

- во согласност со надлежниот општински 
орган ги определуваат работите во врска со гри-
жата за чувањето и одржувањето на една или 
повеќе природни реткости во општествена сопстве-
ност, што можат да се доверат на здруженијата и 
организациите од член 10 на овој закон; 

- вршат и други стручни и управни работи 
што со закон им се ставени во надлежност. 

Член 60 
Републичкиот завод, покрај работите од прет-

ходниот член, ги врши и следниве работи: 
- на заводите основани од општините им ука-

жува стручна помош и врши стручен надзор над 
нивната работа; 

- се грижи за унапредувањето на службата 
за заштита на природните реткости; 

- предлага донесување на прописи од областа 
на заштитата на природните реткости; 

- се грижи за образованието и усовршувањето 
на стручните кадри; 

- повремено врши увид во состојбата на при-
родните реткости; 

- врши и други работи од областа на зашти-
тата на природните реткости што со овој закон 
или со други прописи му се ставени во исклучива 
надлежност. 

Извршниот совет може да определи Републич-
киот завод да ја преземе наполно или делумно 
непосредната заштита на одделни природни ретко-
сти од особено значење. 

Член 61 
Заводот има статут. 
Со статутот се утврдува внатрешната орга-

низација, делокругот и одговорноста на органите 
на управувањето, работните и другите внатрешни 
односи, начинот на делувањето, финансирањето и 
распределбата, како и други прашања од значење 
за самоуправувањето на заводот и за неговото де-
лување. 

Статутот го донесува советот на заводот, а го 
потврдува собранието на општествено-политичката 
заедница што го основала заводот. 

Управување 

Член 62 
Со заводите управуваат членовите на работна-

та заедница непосредно и преку органите на упра-
вувањето: советот, управниот одбор и директорот 

Во управувањето со заводите учествуваат и 
заинтересирани граѓани и претставници на заин-
тересираните организации и општествената заед-
ница пр^Јсу свои претставници. 

Член 63 
Работните луѓе управуваат со заводите не-

посредно на собири, референдум и други облици 
на непосредно одлучување. 

Прашањата за кои се од,лучува на собир, ре-
ферендум и други облици на непосредно одлучу-
вање, како и начинот на КОЈ тие се одржуваат се 
утврдуваат со статутот. 
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Член 64 
Во завод, чија работна заедница има помалку 

од 30 членови, функцијата на совет ја врши ра-
ботната заедница. 

Со статутот на заводот може да се предвиди 
работната заедница да врши функција на совет 
и кога таа има повеќе од 30, а помалку од 70 
членови. 

Во заводот, чија работна заедница има помалку 
од 30 членови, функцијата на совет и управен 
одбор ги врши работната заедница. 

Кога функцијата на совет ја врши работната 
заедница, претставниците на општествената заед-
ница учествува во одлучувањето по работите опре-
делени со овој закон заедно со членовите на ра-
ботната заедница. 

Член 65 
Советот на заводот го сочинуваат: 
— членовите што ги избира работната заед-

ница од својата средина; 
— членовите што ги делегираат заинтересира-

ните организации; 
— членовите што ги именува собранието на 

општината што го основала заводот, односно Из-
вршниот совет од редот на граѓаните кои со своја-
та работа можат да придонесат за извршувањето 
задачите на заводот. 

Со статутот се определуваат заинтересираните 
организации што делегираат членови во советот, 
вкупниот број членови на советот и бројот на 
членовите што ги избира работната заедница и што 
се именуваат и делегираат. 

Работната заедница избира во советот најмал-
ку 15 членови. 

Членовите на советот се избираат, именуваат, 
односно делегираат на две години. Секоја година 
се врши избирање, именување односно делегира-
ње на една половина од бројот на членовите, како 
што е утврдено со статутот на заводот. Едно лице 
не може да биде член на советот два пати едно-
подруго. 

Член 66 
Советот на заводот ги врши следниве работи: 
— се грижи за успешното извршување зада-

чите на заводот и за обезбедување услови за ра-
бота; 

— донесува статут; 
— донесува планови и програми за работа и 

развиток; 
— донесува основни одлуки за користење на 

општествените средства со кои управува заводот; 
— одлучува за организацијата на работата на 

заводот; 
— донесува правилници за распределба на 

доходот и личниот доход; — донесува финансиски план и завршна 
сметка; 

— Го утврдува предлогот на инвестициите; 
— го претресува годишниот извештај; 
— дава препораки и општи насоки за работата 

на управниот одбор и директорот и го следи нив-
ното извршување; 

— избира членови на управниот одбор; 

— именува стручен совет на заводот; 
— именува работници на раководни работни 

места; 
— одлучува за меѓусебните работни односи; 
— одлучува за висината на надоместокот за 

извршените услуги од заводот; 
— врши и други работи што му се ставени во 

делокруг со прописи и статутот. 
Претставниците на општествената заедница не 

учествуваат во одлучувањето за организацијата на 
работата, распределбата на доходот и личниот до-
ход, изборот на членови на управниот одбор и 
работните односи, освен за стапување на работа и 
престанок на работа на работници на раководни 
работни места. 

За актите со кои се одлучува за распределбата 
на доходот и за укинување работни единици да-
ваат согласност претставниците на општествената 
заедница. 

Член 67 
Претседателот на советот го избира советот 

на заводот од редот на членовите на советот што 
ги избрала работната заедница. 

За претседател на совет на завод, чија ра-
ботна заедница има помалку од пет членови, може 
да се избере член на советот од редот на прет-
ставниците на општествената заедница. 

Член 68 
Бројот на членовите на управниот одбор се 

утврдува со статутот на заводот, но тој не може 
да изнесува помалку од пет членови. 

Членовите на управниот одбор ги избира сове-
тот на заводот! од редот на членовите на работната 
заедница. При изборот на членовите на управниот 
одбор се избира и определен број заменици на чле-
новите на управниот одбор. 

Претседателот на советот не може да биде 
избран за член на управниот одбор. 

Директорот на заводот е член на управниот 
одбор според својата положба. 

Член 69 
Управниот одбор ги врши следниве работи: 
— утврдува предлог на статут и предлози на 

правилниците и другите општи акти што ги до-
несува советот; 

— утврдува предлози на финансискиот план и 
завршната сметка; 

— се грижи за извршувањето на актите и зак-
лучоците на советот и за правилното работење на 
заводот; 

— дава предлог за висината на надоместокот за 
извршените услуги од заводот; 

— решава по приговорите против решенијата на 
директорот за работните односи, освен за лицата 
што ги именува советот; 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со прописи и статутот. 

Член 70 
Директорот на заводот го именува и разрешува 

советот на заводот, според прописите за именување 
и разрешување на директори на стопанските орга-
низации. 
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Директорот на Републичкиот завод го именува и 
разрешува Извршниот совет со претходно приба-
вено мислење од советот на заводот. Именувањето 
на директорот се врши по пат на јавен конкурс. 

Директорот се именува од редот на научните, 
културните и општествените работници. 

Член 71 
Директорот ги врши следниве работи: 
— ја организира и непосредно раководи со ра-

ботата на заводот; 
— го претресува и застапува заводот; 
— подготвува годишен план и извештај за ра-

ботата; 
— се грижи за законитоста на работата на за-

водот; 
— ги извршува решенијата и заклучоците доне-

сени од советот и управниот одбор; 
— донесува решенија за работните односи, ос-

вен за лицата што ги именува советот; 
— врши и други работи што му се ставени во 

делокруг со прописи и статутот. 
Директорот е непосреден дисциплински старе-

шина. 
Член 72 

Директорот на заводот е самостоен во својата 
работа и лично е одговорен пред работната заедни-
ца и органите на управувањето, а за законитоста на 
работната организација и за исполнувањето на об-
врските определени со закон е одговорен и пред 
општествената заедница. 

Член 73 
Ако директорот на заводот смета дека општ акт, 

како и поединечен акт на работната заедница или 
на орган на управување на заводот, освен поединеч-
ните акти донесени во управна постапка и актите 
по кои за одлучување е предвидена надлежност на 
суд, е во спротивност со законот, ќе им обрне вни-
мание за тоа. АКО И потоа работната заедница или 
органот на управувањето на заводот останат при 
својот акт, директорот има право и должност да го 
запре извршувањето на актот и е должен за запи-
рањето во рок од три дена да го извести органот 
што врши надзор над законитоста на работата на 
заводот. 

До донесувањето на акт со кој се решава по 
актот на директорот за запирање, актот на работ-
ната заедница или органот на управувањето на за-
водот, не може да се изврши. 

Член 74 
За разгледување поважни стручни прашања од 

делокругот на заводот, во заводите се формираат 
стручни совети. 

Во стручниот совет можат да учествуваат и 
стручни лица кои не се во работен однос со заво-
дот, а можат да придонесат за успешното решавање 
на работите од делокругот на заводот. 

Член 75 
Заводите, кога решаваат за правата, обврските 

или правните интереси на странките во работите од 
заштитата на природните реткости, постапуваат спо-
ред одредбите на Законот за општата управна пос-
тапка. 

По жалба против решение на завод решава во 
втора степен републичкиот секретар за култура. 

VI. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 76 
Во рамките на своите права и должности оп-

штествено-политичките заедници: 
— ја претресуваат општата состојба и праша-

њата од интерес на развитокот и унапредувањето 
на службата за заштита на природните реткости; 

— се грижат за обезбедување материјални сред-
ства за работа на заводите; 

— вршат надзор над законитоста на работата на 
заводите; 

— ги разгледуваат годишните извештаи за ра-
ботата на заводите и донесуваат заклучоци во врска 
со таа работа; 

— водат евиденција за состојбата и степенот на 
загрозеноста на природните реткости на своето под-
рачје и му укажуваат на надлежниот завод за мер-
ките што треба да се преземат за чувањето и одр-
жувањето на природните реткости; 

— му укажуваат на надлежниот завод за мер-
ките што треба да ги преземе во врска со заштитата 
на природните реткости; 

— вршат надзор над извршувањето на пропи-
сите и мерките за заштита на природните реткости 
и го известуваат надлежниот завод ако не се из-
вршуваат тие прописи односно мерки; 

— во итни случаи, согласно со прописите, не-
посредно преземаат мерки за заштита на природ-
ните реткости; 

— вршат и други работи во областа на заштита-
та на природните реткости што со закон им се ста-
вени во надлежност. 

Надзор над законитоста на работата на Репу-
бличкиот завод врши Извршниот совет. 

Член 77 
Во вршењето надзор на законитоста над работа-

та на заводите, општинското собрание има право и 
должност да го запре извршувањето на секој акт 
на заводот што е спротивен на законот и другите 
прописи донесени врз основа закон или статутот на 
заводот. 

Кога директорот на заводот привремено запрел 
акт на работна организација или орган на управу-
вање, надлежното општинско собрание должно е 
најдоцна во рок од 30 дена од денот на примањето 
на актот на директорот за запирање да реши дали 
актот на директорот за запирање останува во сила 
или се става вон сила. 

Општинското собрание ако запрело извршување 
на општ акт на заводот или со свое решение утврдил 
дека останува во сила актот на директорот со кое 
е запрен таков акт на заводот, должно е во рок од 
15 дена од денот кога е донесен актот за запирање 
да започне пред надлежниот уставен суд постапка 
за оцена на уставноста и законитоста на запрениот 
акт. Во спротивност актот за запирање престанува 
да важи и може да се изврши актот на заводот што 
е запрен, 
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Член 78 
Во врска со заштитата на природните реткости 

надлежниот совет на општината може да образува 
одбори на кои им доверува вршење на одделни ра-
боти за заштита на природните реткости. 

Вкупниот број на членови на одборот, како и 
заинтересираните општествени организации и здру-
женија и бројот на членовите што тие ги делегираат 
се определува со актот за образување на одборот. 

Најмногу една третина од членовите на одборот 
ги именува советот, а другите членови ги делеги-
раат заинтересираните општествени организации и 
здруженија. 

Средствата и условите за работа на одборот ги 
обезбедува надлежното општинско собрание. 

Член 79 
Одборите од претходниот член: 
— се грижат за извршувањето на пропишаните 

и наредените мерк^ за чување, одржување и корис-
тење на природните реткости и соработуваат со има-
телите на природните реткости и надлежните ор-
гани за извршувањето на тие мерки; 

— му укажуваат на надлежниот завод на тех-
ничко-заштитните и другите мерки што треба да ги 
преземе за заштита на природните реткости и за таа 
цел му даваат на надлежниот завод предлози за ви-
сината на средствата потребни за спроведувањето на 
тие мерки; 

— се грижат за популаризирање на научните, 
историските, просветните и културните вредности 
на природните реткости; 

— по барање од надлежните органи или по соп-
ствена иницијатива даваат мислење во врска со за-
штитата на природните реткости. 

Со решението за образување на одбор поблиску 
се определуваат работите што тој ќе ги врши во 
врска со заштитата на природните реткости. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 80 
Со парична казна или со затвор до една година 

ќе се казни за кривично дело оној што ќе оштети 
или уништи природна реткост. 

Ако поради делото од став 1 настапила значи-
телна штета или ако делото е сторено со намера при-
родната реткост да се оштети или уништи, стори-
телот ќе се казни со затвор најмалку 6 месеци или 
со строг затвор до пет години. 

Член 81 
Со парична казна или со затвор до шест месеци 

ќе се казни за кривично дело оној што без дозвола 
ќе изврши на одделна природна реткост конзерва-
торски или истражувачки работи, поради кое при-
родната реткост ќе биде уништена, тешко оштетена 
или ќе го загуби својството на природна реткост. 

Со истата казна ќе се казни оној што без дозво-
ла или спротивно на забраната врши ископување или 
истражување од геолошко-палеонтолошки или ми-
нералошко-петрографски карактер, па поради тоа 
објектот што има својство на споменик на природата 
ќе биде уништен, тешко оштетен или ќе го загуби 
тоа својство. 

Член 82 
Со казна затвор најмалку три месеци или со 

строг затвор до пет години ќе се казни за кривично 
дело оној што при геолошко-палеонтолошките или 
минералошко-петрографските ископувања или ина-
ку ќе ги присвои пронајдените објекти од геолошко -
палеснтолошки или минералошко-петрографски ка-
рактер, што имаат својство на споменици на при-
родата. 

Член 83 
Со казна затвор до една година ќе се казни за 

кривично дело оној што без дозвола ќе извезе или 
ќе изнесе во странство природна реткост. 

За обид ќе се казни. 

Член 84 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок физичко лице имател на природната 
реткост кое: 

1. не го пријави објектот за кој основано може 
да се претпостави дека има својство на природна 
реткост, како и промените на објектот; 

2. го занемарува чувањето и одржувањето на 
природната реткост односно не ги извршува пропи-
шаните или наредените мерки за нејзиното одржу-
вање и заштита; 

3. не го дозволи извршувањето и проучувањето 
на природната реткост; 

4. одбие или спречи да ја стори пристапна на 
јавноста природната реткост; 

5. постапи спротивно на одредбите од член 16, 17, 
18 и 21 од овој закон; 

6. ја употребува природната реткост противно на 
решението донесено според член 37 од овој закон; 

7. одбие да ја предаде природната реткост на 
управување на старател. 

Со истата казна ќе се казни и секое друго фи-
зичко лице кое: 

1. без одобрение врши истражување и проучу-
вање на природната реткост; 

2. без одобрение истакнува фирми, реклами, нат-
писи и други известувања на природната реткост; 

3. постапи спротивно на одредбите од член 16, 17, 
18 и 21 од овој закон; 

4. не пријави пронајдени објекти од геолошко^ 
палеонтолошки или минералошко-петрографски ка-
рактер, за кој може да се претпостави дека се спо-
меници на природата. 

За прекршоците од претходните ставови ќе сс 
казни работна и друга организација и друго правно 
лице со парична казна до 100.000 динари, а одговор-
ното лице во нив со парична казна до 20.000 динари 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 85 
До основањето на заводите за заштита на при-

родните реткости, предвидени со одредбите на ОВОЈ 

закон, работите од областа на заштитата на природ-
ните реткости ги вршат заводите за заштита на спо^ 
мениците на културата чија организација се усогла-
сува со задачите и надлежностите на заводите за 
заштита на природните реткости определени со овој 
закон. 
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Член 86 
Заводите се должни својата организација, работа 

и управувањето да ги сообразат со одредбите на овој 
закон во рок од шест месеци по влегувањето во сила 
на законот. 

Член 87 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден по него-

вото објавување во „Службен весник на СРМ". 

136. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧ-

ЈАТА НА ОПШТИНСКИТЕ И ОКРУЖНИТЕ 
СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ВО СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за подрачјата на општин-
ските и окружните судови од општа надлежност во 
Социјалистичка Република Македонија, што го до-
несе Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 6 април 1965 година и на седницата на Ор-
ганизационо-политичкиот собор одржана на 12 април 
1965 година. 

У. бр. 90 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Одлуката за укинување и оснивање на 
околиски и окружни судови во Народна Република 
Македонија и територијалната надлежност на тие 
судови („Службен весник на НРМ" бр. 38/55) се 
усогласува со Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и во неа се вршат измени и дополну-
вања, така што новиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОПШТИНСКИТЕ И ОКРУЖ-
НИТЕ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со одредбите на овој закон се утврдуваат под-

рачјата на општинските и окружните судови од оп-
шта надлежност во Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член 2 
Општинските судови ги опфаќаат подрачјата на 

следните општини: 
1. Општинскиот суд во Берово — подрачјето на 

општината Берово; 
2. Општинскиот суд во Битола — подрачјата на 

општините Битола и Демир Хисар; 
3. Општинскиот суд во Гевгелија — подрачјата 

на општините Гевгелија и Валандово; 
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4. Општинскиот суд во Гостивар — подрачјето 
на општината Гостивар; 

5. Општинскиот суд во Дебар — подрачјето на 
општината Дебар; 

6. Општинскиот суд во Делчево — подрачјето на 
општината Делчево; 

7. Општинскиот суд во Кавадарци — подрачја-
та на општините Кавадарци и Неготино; 

8. Општинскиот суд во Кичево — подрачјата на 
општините Кичево и Брод; 

9. Општинскиот суд во Кочани — подрачјата на 
општините Кочани и Виница; 

10. Општинскиот суд во Кратово — подрачјето 
на општината Кратово; 

11. Општинскиот суд во Крива Паланка — под-
рачјето на општината Крива Паланка; 

12. Општинскиот суд во Крушево — подрачјето 
на општината Крушево; 

13. Општинскиот суд во Куманово — подрачјето 
на општината Куманово; 

14 Општинскиот суд во Охрид — подрачјето на 
општината Охрид; 

15. Општинскиот суд во Прилеп — подрачјето 
на општината Прилеп; 

16. Општинскиот суд во Радовиш — подрачјето 
на општината Радовиш; 

17. Општинскиот суд во Ресен — подрачјето на 
општината Ресен; 

18. Општинскиот суд во Свети Николе — под-
рачјето на општината Свети Николе; 

19. Општинскиот суд Скопје I во Скопје — под-
рачјата на општините Идадија и Кисела Вода; 

20. Општинскиот суд Скопје II — подрачјето на 
општината Кале; 

21. Општинскиот суд во Струга — подрачјето на 
општината Струга; 

22. Општинскиот суд во Струмица — подрачјето 
на општината Струмица; 

23. Општинскиот суд во Тетово — подрачјето на 
општината Тетово; 

24. Општинскиот суд во Титов Велес — подрач-
јето на општината Титов Велес; и 

25. Општинскиот суд во Штип — подрачјето на 
општините Штип и Пробиштип. 

Член 3 
Окружните судови ги опфаќаат подрачјата на 

следниве општински судови: 
1. Окружниот суд во Битола — подрачјата на 

општинските судови во Битола, Крушево и Прилеп; 
2. Окружниот суд во Куманово — подрачјата на 

општинските судови во Куманово, Кратово и Крива 
Паланка; 

3. Окружниот суд во Охрид — подрачјата на 
општинските судови во Дебар, Кичево, Охрид, Ре-
сен и Струга; 

4. Окружниот суд во Скопје — подрачјата на 
општинските судови Скопје — I и Скопје — II во 
Скопје; 

5. Окружниот суд во Тетово — подрачјата на 
општинските судови во Гостивар и Тетово; 

6. Окружниот суд во Титов Велес — подрачјата 
на општинските судови во Гевгелија, Кавадарци и 
Титов Велес; и 
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7. Окружниот суд во Штип — подрачјата на 
општинските судови во Берово, Делчево, Кочани, 
Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип. 

Член 4 
Доколку со закон се менува месната надлеж-

ност на судовите, предметите по кои тече постапката 
ќе се завршат според месната надлежност по досе-
гашните прописи. 

Предметите по кои второстепениот суд ја укину-
ва одлуката и ги враќа на повторно разгледување 
и одлучување, се отстапуваат на месно надлежниот 
суд определен со овој закон. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

137. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО 

ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ОПШТА ОПАСНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за задолжително учество на гра-
ѓаните во отстранувањето на општа опасност, што 
го донесе Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 6 април 1965 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор одржана на 12 
април 1965 година. 

У. бр. 92 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за задолжително учество на гра-
ѓаните во отстранувањето на општа опасност („Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 14/56) се усогласува со 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и во него се вршат измени и дополнувања кои гла-
сат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО НА ГРАЃА-

НИТЕ ВО ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ОПШТА 
ОПАСНОСТ 

Член 1 
Во Законот за задолжително учество на граѓа-

ните во отстранувањето на општа опасност („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 14/56) член 7 се менува и 
гласи: 

„Примената на одредбите од овој закон за оддел-
ни случаи се определува со акт на Извршниот совет. 
Со актот се определува и подрачјето за кое се одне-
сува тој, како и органот што ќе раководи со отстра-
нувањето на опасноста. 

Примената на одредбите од овој закон за под-
рачјето на општината во1 одделни случаи се опре-
делува со акт на општинското собрание, кое е дол-
жно за донесениот акт без одлагање да го извести 
Извршниот совет. 

Извршниот совет може одделни мерки од прет-
ходниот став да ги дополни". 

Член 2 
Во член 8 став 1 износот „10.000" се заменува со 

„20.000". 
Во став 2 износот „200.000" се заменува со 

„300.000" 
Став 3 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок раководителот и одговорното лице на 
работната и друга организација, што не ќе постапи 
по одредбите на овој закон за ставање на распола-
гање на техничките справи, алати, запреги и мате-
ријали". 

Член 3 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за организирање на работите 

во врска со отстранувањето на општа опасност до-
несува Извршниот совет". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

138. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВ-

СКАТА ГРАЃА И АРХИВИТЕ 

Се прогласува ,Законот за архивската граѓа и 
архивите што го донесе Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 6 април 1965 година 
и на седницата на Просветно-културниот собор 
одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 81 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за државните архиви („Службен 
весник на НРМ" бр. 41/51) се усогласува со Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија и во него 
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се вршат измени и дополнувања, така што неговиот 
текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА АРХИВСКАТА ГРАЃА И АРХИВИТЕ 

I. АРХИВСКА ГРАЃА 

Член 1 
Архивската граѓа и регистратурскиот материјал 

се ставаат под заштита според одредбите на овој 
закон. 

Заштитата на архивската граѓа се врши со цел 
за нејзино ползување за научно иследувачка работа, 
за објавување и за потребите на органите, работни-
те и други организации и поединци, а регистратур-
скиот материјал како извор за архивска граѓа. 

Архивската граѓа и регистратурскиот материјал 
се заштитени со законот без оглед во чија сопстве-
ност се наоѓаат, како и без оглед на тоа дали се 
евидентирани или регистрирани. 

Член 2 
Архивска граѓа е целокупниот изворен и репро-

дукован (пишуван, печатен, цртан, фотографиран, 
филмуван, фонографиран или на друг начин забе-
лежен) документиран материјал од значење за исто-
ријата и другите научни области, за културата вооп-
што и другите општествени потреби, што е создаден 
во работата на поранешните државни органи и ор-
ганизации на територијата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на општествено-политичките 
заедници и нивните органи, работните и други орга-
низации, граѓанско-правните лица и поединци, без 
оглед на тоа кога и каде е создаден и во ЧИЈ а соп-
ственост се наоѓа. 

Член 3 
Регистратурскиот материјал е извор за архив-

ската граѓа. 
Регистратурскиот материјал го сочинуваат спи-

сите, фотографските и фонографските снимки и на 
друг начин составените записи и документи, како и 
книгите и картотеките за евиденција на тие списи, 
записи и документи, создадени во работата на оп-
штествено-политичките заедници и нивните органи, 
работните и други организации се додека се од зна-
чење за нивната тековна работа, или додека од тој 
регистратурски материјал не е одбрана архивската 
граѓа што ќе се чува трајно. 

Член 4 
Архивската граѓа има својство на споменик на 

културата. 
Архивската граѓа, како споменик на културата, 

по архивистичкото средување и обработување на 
фондовите и збирките, се регистрира како целина 
кај надлежниот завод за заштита на спомениците 
на културата. 

Член 5 
Архивската граѓа и регистратурскиот матери-

јал создаден во работата на општествено-политич-
ките заедници, работни и други организации, се оп-
штествена сопственост. 

Прометот на архивската граѓа, чии сопственици 
се граѓанско-правни лица и поединци се регулираат 
со ОВОЈ закон. 

Член 6 
Архивската граѓа и регистратурскиот материјал, 

независно од тоа кој ги создал и каде се наоѓаат, 
претставуваат целина и не можат да се раздво-
јуваат. 

Член 7 
Општествено-политичките заедници, работните 

и други организации, освен оние што имаат архиви 
во својот состав, должни се на архивите да им го 
предаваат целокупниот архивски материјал. 

Регистратурскиот материјал се предава во ро-
кови што се утврдуваат спогодбено меѓу архивите 
и органите, работните и другите организации. Рокот 
за предавање не може да биде пократок од пет ниту 
подолг од триесет години од времето на создавањето 
на регистратурскиот материјал. 

Примо-предавањето на регистратурскиот мате-
ријал и архивската граѓа на надлежните архиви се 
врши со записник. 

Член 8 
Регистратурскиот материјал се предава на архи-

вите како целина и во регистратурски средена сос-
тојба. 

Регистратурскиот материјал ако не е во реги-
стратурски средена состојба, надлежниот архив мо-
же да бара имателот да го среди во определен рок, 
а по исклучок може архивот да го среди на трошок 
на имателот. 

Трошоците од претходниот став архивот ги пре-
сметува според тарифата што Ја донесува матич-
ниот архив во согласност со републичкиот орган 
надлежен за работите на буџетот и организација на 
управата. 

Член 9 
Ако органот, работна или друга организација 

престане со работа, регистратурскиот материјал што 
е создаден во нивната работа се предава на органот, 
работната или друга организација што ги презема 
нивните работи, ако со актот за престанок на работа 
не е определено регистратурскиот материјал да му 
се предаде делумно или во целина на надлежниот 
архив. 

Преземачите на регистратурскиот материјал 
должни се да го чуваат преземениот регистратурски 
материјал во целина и во регистратурски средена 
состојба. 

Член 10 
Регистратурскиот материјал односно архивска-

та граѓа создадена во работата на органите за на-
родна одбрана, внатрешни работи и комитетите на 
С О Ј У З О Т на комунистите на Македонија, ја чуваат 
наведените органи и организации. 

Органите и организациите од претходниот став 
можат својата архивска граѓа да му ја предадат 
на надлежниот архив и да ги определат условите 
под кои може да се користи таа. 

Член 11 
Органите, работните и другите организации кои 

поседуваат архивски материјал создаден до крајот 
на 1944 година должни се да го предадат на надлеж-
ниот архив. 1 , 

Извршниот совет ќе пропише кои иматели на 
архивски материјал од претходниот став можат да 
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го задржат на натамошно чување и условите и на-
чинот на нивното ползување во научни цели. 

Член 12 
Заради одбирање архивска граѓа се вршат по-

времени прегледи на регистратурскиот материјал. 
Повремените прегледи се вршат на начин што 

врз основа единствени начела утврдени од Архив-
скиот совет на Југославија ги пропишува Републич-
киот секретар за култура. 

Член 13 
Имателите на регистратурски материјал и архив-

ска граѓа се должни да обезбедуваат услови за 
нивното одржување и заштита и на надлежните ар-
хиви да им доставуваат потребни податоци за еви-
денциите што тие ги водат. 

Надлежните архиви се должни повремено да 
проверуваат како се одржува регистратурскиот ма-
теријал и архивската граѓа. 

Член 14 
Надлежниот архив ако утврди дека имателот на 

регистратурски материјал, односно архивска граѓа 
невнимателно ги чува или нестручно ги одржува, 
така што постои опасност тие да бидат оштетени или 
уништени, ќе му наложи на имателот во определен 
рок да обезбеди услови за нивното правилно чува-
ње и стручно одржување. 

Член 15 
Граѓанско-правни лица и поединци можат да 

бидат сопственици или иматели на архивска граѓа 
создадена во нивната работа. 

Граѓанско-правни лица и поединци не можат да 
поседуваат регистратурски материјал и архивска 
граѓа што се создадени во работата на општествено-
политичките заедници, работните и други органи-
зации. 

Член 16 
Граѓанско-правни лица и поединци можат сво-

јата архивска граѓа заради заштита да ја предаваат 
на чување или да ја подарат и заветат на надлеж-
ните архиви. 

Член 17 
Граѓанеко-правни лица и поединци што се соп-

ственици на архивска граѓа се должни оваа граѓа, 
ако имаат намера да ја продаваат, прво да му ја 
понудат на надлежниот архив. 

Надлежниот архив е должен во рок од 30 дена 
од денот на приемот на понудата да го извести пону-
дувачот дали ја прифаќа понудата. 

Надлежниот архив ако го извести понудувачот 
дека не сака да го користи своето право на првен-
ствено купување односно во рокот од претходниот 
став ако не изјави дека ја прифаќа понудата, пону-
дувачот може архивската граѓа да му ја продаде на 
друг архив, но не по пониска цена и под поповолни 
услови од оние во понудата до надлежниот архив. 

Член 18 
Архивска граѓа и регистратурски материјал не 

може да се изнесува ниту извезува во странство. 
По исклучок, архивска граѓа и регистратурски 

материјал може да се изнесе односно извезе во 
странство со дозвола на Републичкиот секретар за 

култура. Оваа дозвола се издава по претходно при-
бавено мислење од Архивот на Македонија. 

За архивската граѓа или регистратурскиот мате-
ријал ако е по потекло од друга социјалистичка ре-
публика, пред издавањето на дозволата од прет-
ходниот став, ќе се прибави мислење и од републич-
киот архив на таа република. 

Член 19 
Архивската граѓа и е достапна на Јавноста и 

може да се користи за научни и други потреби, освен 
ако користењето на определена архивска граѓа е 
спротивно на интересите на општествената заедница 

Со општ акт на надлежниот архив, односно на 
органот или организацијата што има архив во сос-
тав се определуваат, во согласност со законот, усло-
вите за користење на архивската граѓа. 

Странски државјани можат да користат архив-
ска граѓа во архивите под исти услови како и ју-
гословенските државјани, во согласност со меѓу-
народните договори како и врз основа на фактич-
ки реципроцитет. 

Член 20 
Имателите на регистратурски материјал и ар-

хивска граѓа се должни при нивното предавање или 
продавање на надлежниот архив да дадат свое ми-
слење за начинот на користењето на архивската 
граѓа што ја предаваат, односно продаваат, а во 
одделни случаи можат да ги определат и условите 
на користење. 

Член 21 
Користење на архивска граѓа, чии иматели се 

граѓанско-правни лица и граѓани е дозволено ако 
постои нивна согласност. 

Со цел за заштита на архивската граѓа од прет-
ходниот став, надлежниот архив има право на еви-
денција, микрофилмување и други видови заштит-
ни мерки. Користење и публикување на оваа архив-
ска граѓа не може да се врши без претходна соглас-
ност од имателот. 

Архивска граѓа од став 1 од ОВОЈ член не може 
да се даде на користење на странски државјани без 
одобрение од Архивот на Македонија. 

Член 22 
Работниците на архивите не можат за себе и за 

други лица да набавуваат архивска граѓа. 
Работникот ако имал архивска граѓа пред ста-

пување на служба во архив должен е да ја пријави 
на установата и да поднесе список на граѓата што 
ја поседува. 

Член 23 
Работни организации што откупуваат отпаден 

материјал не смеат да откупуваат архивска граѓа 
и регистратурски материјал без одобрение од над-
лежниот архив. 

И. АРХИВИ 

Член 24 
Заштита на архивската граѓа вршат архивите 

како установи (историски архиви). 
Дејноста што ја вршат архивите е од посебен 

општествен интерес. 
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Член 25 
По исклучок, а во согласност со одредбите од 

овој закон, заштита на архивската граѓа што е соз-
дадена во работата на одделни органи и организации 
можат да вршат архиви што ги формирале тие во 
својот состав (архиви во состав). 

Средување и чување на регистратурски мате-
ријал создаден во работата на одделни органи, ра-
ботни и други организации можат да вршат доку-
ментарни служби што ги формирале тие. 

Член 26 
Архиви основаат, во рамките на своите права 

и должности, општествено-политичките заедници. 
Архив можат да основаат и месна заедница, ра-

ботна или друга самоуправна организација, опште-
ствено-политичка заедница, здружение на граѓани 
и група граѓани. 

Архив можат заеднички да основаат две или 
повеќе општествено-политички заедници, работни 
или други организации. 

Член 27 
Архив може да се основа ако се обезбедени ма-

теријални средства, стручен кадар и други услови 
потребни за остварување задачите на архивот. 

Член 28 
Основањето, спојувањето, припојувањето и пре-

станокот на архив се врши според одредбите од Ос-
новниот закон за установите. 

Со актот за престанок се одредува архивот што 
ќе ја врши службата за заштита на архивската гра-
ѓа и регистратурскиот материјал 

Задачи и организација 

Член 29 
Архивите се установи што ја евидентираат, пре-

земаат, средуваат, обработуваат, конзервираат, чу-
ваат, објавуваат и овозможуваат користење на ар-
хивската граѓа. 

Член 30 
Архивите вршат заштита на архивската граѓа 

и регистратурскиот материјал што се создадени во 
работата на органите, работните и другите органи-
зации, граѓанско-правните лица и поединци што 
дејствуваат на подрачјето за кое се основани 

Член 31 
Архивите имаат статут. 
Со статутот се утврдува внатрешната организа-

ција, делокругот и одговорноста на органите на упра 
вувањето, работните и другите внатрешни односи, 
начинот на дејствувањето како и другите прашања 
од значење за самоуправувањето во архивот и за 
неговото дејствување. 

Статутот го донесува советот на архивот, а го 
потврдува собранието на општината што го осно-
вала архивот. 

Член 32 
Архивите можат да формираат архивски собир-

ни центри во согласност со собранијата на општини-
те што ги основале. 

Задачите и организацијата на архивските со-
бирни центри се утврдуваат со статутот на архивот 
што ги основа. 

Член 33 
Архивите задолжително водат влезна книга, 

општ инвентар на архивската граѓа и инвентар за 
одделни архивски фондови и збирки. 

Архивите водат евиденција на архивската гра-
ѓа и регистратурскиот материјал што се наоѓа над-
вор од архивот 

Начинот на кој ќе се веди евиденцијата во архи-
вите ќе го пропише Републичкиот секретар за кул-
тура во согласност со општите начела што ги утвр-
дува Архивскиот совет на Југославија 

Управување 

Член 34 
Со архив управуваат работните луѓе непосред-

но и преку органи на управување' совет, управен 
одбор и директор. 

Во управувањето со архив учествуваат и заин-
тересираните граѓани и претставници на заинтере-
сираните организации и општествената заедница 
(претставници на општествената заедница) 

Член 35 
Членови па работната заедница па архивот не-

посредно одлучуваат на собир, референдум и други 
облици на непосредно одлучување одредени со ста-
тут 

Прашањата за кои се одлучува на собир т ра-
ботните луѓе, референдум и други облици на непо-
средно одлучување, како и начинот на кој тие се 
одржуваат се утврдуваат со статутот на архивот 

Член 36 
Во архивот чија работна заедница има помалку 

од 30 членови, ф у н к ц и ј а на совет ја врши ра-
ботната заедница, 

Со статутот на архивот може да се предвиди ра-
ботната заедница да ја врши функцијата на совет и 
кога таа има повеќе од 30 а помалку од 70 членови. 

Во архив чиЈа работна заедница има помалку од 
10 членови, функцијата на совет и управен одбор 
ги врши работната заедница 

Кога функцијата на совет Ја врши работната за-
едница, претставниците на општествената заедница 
учествуваат и во одлучувањето па работите одре-
дени со ОВОЈ закон заедно со членовите на работната 
заедница. 

Член 37 
Советот на архивот го сочинуваат: 
— членови што ги избира работната заедница 

од својата средина; 
— членови што ги делегираат заинтересираните 

организации; 
— членови што ги именува собранието на оп-

штината на чие подрачје дејствува архивот, од ре-
дот на граѓаните кои со својата работа ќе можат да 
придонесат за извршувањето на задачите на архи-
вот. 

Со статутот на архивот се одредуваат заинтере-
сираните организации што делегираат членови на 
советот, како и вкупниот број членови на советот и 
бројот на членовите што ги избира работната заед-
ница и што се именуваат и делегираат. 

Работната заедница избира во советот намалку 
15 членови. 
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Членовите на советот се избираат, именуваат 
односно делегираат на две години. Секоја година се 
врши избирање, именување, односно делегирање на 
една половина од бројот на членовите како што е 
утврдено со статутот на архивот. Исто лице не може 
да биде член на советот два пати едноподруго. 

Член 38 
Советот на архивот ги врши следните работи: 
— се грижи за успешното извршување на за-

дачите и развитокот на архивот и за обезбедува-
ње нужни услови за работа; 

— донесува статут и правилник за користење 
на архивската граѓа; 

— ги утврдува програмите и плановите за ра-
бота и развиток; 

— одлучува за организацијата на работа на ар-
хивот; 

— донесува правилници за расподелба на до-
ходот и личниот доход; 

— донесува финансов план и завршна сметка; 
— го утврдува годишниот извештај; 
— дава препораки и општи насоки за работа 

на управниот одбор и директорот и го следи нивно-
то извршување; 

— избира членови на управниот одбор; 
— разгледува претставки и предлози на граѓа-

ните во врска со работата на архивот; 
— распишува конкурс за пополнување на рако-

водни работни места и врши именување на рако-
водните лица; 

— врши и други работи што со прописи и ста-
тутот на архивот му се ставени во делокруг. 

Претставниците на општествената заедница не 
учествуваат во одлучувањето за организацијата на 
работата, изборот на членови на управниот одбор, 
расподелбата на доходот и личниот доход, и за ме-
ѓусебните работни односи, освен за работните одно-
си на раководните лица. 

За актите со кои се одлучува за расподелба на 
доходот и за укинување работни единици даваат 
согласност претставниците на општествената заед-
ница. 

Член 39 
Претседателот на советот го избира советот на 

архивот од редот на членовите на советот што ги 
избира работната заедница. 

Член 40 
Бројот на членовите на управниот одбор се 

утврдува со статутот на архивот, но тој не може да 
изнесува помалку од 5 членови. 

Членовите на управниот одбор ги избира со-
ветот на архивот од редот на членовите на работната 
заедница. При изборот на членовите на управниот 
одбор се избира и определен број заменици на чле-
новите на управниот одбор. 

Претседателот на советот не може да биде из-
бран за член на управен одбор. 

Директорот на архивот е член на управниот од-
бор според својата положба. 

Член 41 
Управниот одбор ги врши следните работи: 
— утврдува предлог на статут, правилници и 

други општи акти што ги донесува советот; 

— составува предлози на плановите и програ-
мите за работа и развиток, финансов план и за-
вршна сметка на архивот; 

— ги разгледува работите во врска со економ-
ско-финансовото работење на архивот што му се 
ставени во делокруг со статутот; 

— го разгледува годишниот извештај; 
— решава по приговорите против актите во ра-

ботните односи што ги донесува директорот; 
— врши и други работи што му се ставени во де-

локруг со прописи и статутот. 

Член 42 
Директорот на архивот го именува и разрешу-

ва советот на архивот според прописите за имену-
вање и разрешување на директори на работните 
организации. 

Директорот на архив се именува од редот на на-
учните, културните и општествените работници. 

Член 43 
Директорот на архивот ги врши следните ра-

боти: 
— ја организира и непосредно раководи со ра-

ботата на архивот; 
—1 го претставува архивот; 
— ги спроведува решенијата и заклучоците на 

советот и управниот одбор; 
— подготвува годишен план и извештај за ра-

ботата; 
— се грижи за законитоста на работата на 

архивот; 
— донесува решенија за работните односи; 
— врши и други работи што му се ставени во 

делокруг со прописи и со статутот. 
Директорот на архивот е непосреден дисциплин-

ски старешина. 
Член 44 

Директорот на архив е самостоен во својата ра-
бота и лично е одговорен пред работната заедница 
и органите на управување на работната организа-
ција, а за законитоста на работата на работната ор-
ганизација и за исполнувањето на обврските опре-
делени со закон е одговорен и пред општествената 
заедница. 

Член 45 
Ако директорот на архивот смета дека општ акт, 

како и поединачен акт на работната заедница или 
на орган на управување на архивот, освен поеди-
нечните акти донесени во управна постапка и ак-
тите по кои за одлучување е предвидена надлеж-
ност на суд, е во спротивност со законот, ќе им обрне 
внимание за тоа. Ако и потоа работната заедница 
или органот на управувањето на архивот останат 
при својот акт, директорот има право и должност 
да го запре извршувањето на актот и е должен за 
запирањето во рок од три дена да го' извести орга-
нот што врши надзор над законитоста на работата 
на архивот. 

До донесување акт со кој се решава по актот 
на директорот за запирање, актот на работната за-
едница или органот на управувањето на архивот не 
може да се изврши. 



21 април 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 16 - С'1 р. ЗВЗ 

Архиви во состав и документарни служби 

Член 46 
Архиви во свој состав можат да основаат Репу-

бличкиот секретаријат за внатрешни работи, Репу-
бличкиот секретаријат за народна одбрана и Цен-
тралниот комитет на Сојузот на комунистите на Ма-
кедонија за заштита на архивската граѓа и реги-
стратурскиот материјал што се создадени во нив-
ната работа и во работата на ресорните органи од-
носно комитети. 

Член 47 
Документарни служби можат да основаат од-

делни органи, работни и други организации за сре-
дување и чување на регистратурски материјал соз-
даден во нивната работа. 

Документарните служби се основаат по прет-
ходно прибавено мислење од надлежниот архив. 

Член 48 
Управувањето со архивите во состав и докумен-

тарните служби се одредува со прописите односно 
општите акти со кои се одредува организацијата и 
управувањето на нивните основачи. 

Права и должности на општествено-
политичките заедници 

Член 49 
Општествено-политичките заедници: 
— ги претресуваат прашањата од општ интерес 

за работата на архивите и прашањата во врска со 
организацијата и унапредувањето на архивската 
служба; 

— се грижат за обезбедување материјални сред-
ства нужни за работата на архивите; 

— даваат препораки за унапредување работата 
на архивите и документарните служби; 

— вршат општ надзор и надзор над законитоста 
на работата на архивите; 

— ги разгледуваат годишните извештаи за ра-
бота на архивите и донесуваат заклучоци во врска 
со таа работа; 

— се грижат за применување на прописите за 
архивите; 

— се грижат за образование и усовршување на 
архивските кадри; 

— вршат и други работи во областа на архив-
ската служба што со закон им се ставени во' над-
лежност. 

Член 50 
Во вршењето правото на надзор над законито-

ста, општествено-политичките заедници имаат пра-
во да бараат од директорот на архивот податоци за 
работата на архивот. 

Член 51 
Во вршењето надзор над законитоста на рабо-

тата на архивот, општинското собрание има право 
и должност да го запре извршувањето на секој општ 
акт на архив што е противен на законот и другите 
прописи донесени врз основа на закон или статутот 
на архивот. 

Кога директорот на архивот привремено запре 
акт на работната заедница или на орган на упра-
вување на архивот, надлежното општинско собра-
ние е должно најдоцна во рок од 30 дена од денот 

на приемот на актот на директорот за запирање да 
реши дали актот на директорот за запирање оста-
нува на сила или се става вон сила. 

Општинското собрание ако запрело извршување 
на општ акт на архив или со свое решение утвр-
дило дека останува во сила актот на директорот со 
кое е запрен таков акт на архивот, должен е во рок 
од 15 дена од денот кога е донесен актот за запи-
рање да поведе пред надлежниот уставен суд по-
стапка за оцена на уставноста и законитоста на за-
прениот акт. Во спротивност актот за запирање пре-
станува да важи и може да се изврши актот на 
архивот што е запрен. 

III. АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА 

Член 52 
За територијата на Социјалистичка Република 

Македонија се основа Архив на Македонија. 

Член 53 
Архивот на Македонија врши заштита на архив-

ската граѓа и регистратурскиот материјал што е соз-
даден во работата на органите, работните и други 
организации што дејствуваат на територијата на 
Републиката, како и на граѓанско-правните лица и 
поединци чија дејност е од републичко значење. 

Член 54 
Освен работите од претходниот член Архивот на 

Македонија, како матичен архив: 
— ги проучува прашањата од организацијата и 

унапредувањето на архивската служба; 
— води централна информативна служба за ар-

хивската граѓа и регистратурскиот материјал; 
— се грижи за унапредување на стручната ра-

бота и усовршувањето' на архивските кадри; 
— врши стручен надзор над работата на архи-

вите; 
— дава стручни упатства за работата на архи-

вите; 
— ја координира работата на архивите и струч-

ните служби; 
— одржува врски со архивите и сличните служ-

би во земјата и странство; 
— води евиденција за работата на странските 

иследувачи во архивите; 
— дава мислење за изнесување и извоз на ар-

хивска граѓа во странство; 
— врши размена на архивска граѓа со архивите 

од другите социјалистички републики; 
— донесува тарифа за трошоците за средување 

на регистратурскиот материјал; 
— врши конзервација, реставрација, микрофил-

мување и подврзување и други работи за заштита 
на архивската граѓа; 
4 — врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со други прописи 

Вршењето на матичната служба поблиску се од-
редува со статутот на Архивот на Македонија. 

Член 55 
Статутот на Архивот на Македонија го донесува 

советот, а го потврдува Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 
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Член 56 
Извршниот совет именува членови на советот на 

Архивот на Македонија од редот на граѓаните кои 
со својата работа ќе можат да придонесат за извр-
шувањето на задачите на Архивот. 

Член 57 
Директорот на Архивот на Македонија го име-

нува и разрешува Извршниот совет. 
Директорот се именува од редот на научните, 

културните и општествените работници, по пат на 
јавен конкурс, по претходно прибавено мислење од 
советот на Архивот 

Член 58 
Надзор над законитоста на работата на Архи-

вот па Македонија врши Извршниот совет. 
Член 59 

За престанокот, задачите и организацијата, уп-
равувањето, правата и должностите на општествено-
политичките заедници сходно ќе се применуваат од-
редбите ед глава II на овој закон. 

IV АРХИВСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА 
Член 60 

За вршење определени стручни, советодавни и 
други работи од надлежност на Републиката во од-
нос на заштитата на архивската граѓа и регистра-
т,урскиот материјал со основа архивски совет на Ма-
кедонка 

Член 61 
Архивскиот севет на Македонка претресува 

прашања од заеднички интерес во поглед на зашти-
тата на архивската граѓа и методите на таа заштита 
и за тоа им дава препораки и мислења на устано-
вите што се занимаваат со заштита на архивската 
граѓа и регистрптурскиот материјал. 

Архивскиот совет им дава предлози и мислења 
па републичките органи по прашањето за заштита 
на архивската граѓа и регистратурскиот матери-
јал. 

Член 62 
Архивскиот совет на Македонија го сочинуваат 

претседател и 16 членови. 
Претседателот и двајца члена ги именува Из-

вршниот совет. 
Во архивскиот совет по еден член делегираат 

Друштвото на архивските работници на СРМ, Дру-
штвото на историчарите, Друштвото на конзервато-
рите, Друштвото на музејските работници, Репу-
бличката стопанска комора, Институтот за нацио-
нална историја, Историскиот музеј на Македонија, 
Народна и универзитетска библиотека, Републич-
киот секретаријат за култура, ЦК СКМ; Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи, Републич-
киот секретаријат за народна одбрана, Републич-
киот секретаријат за буџет и организација на упра-
вата и Филозофскиот факултет во Скопје. 

Претседателот и членовите на архивскиот совет 
се именуваат односно делегираат на две години. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 63 
Работна и друга организација или друго правно 

лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 
200 000 динари: 

1) ако во пропишаниот рок не предаде регистра-
турски материјал односно архивска граѓа; 

2) ако на надлежниот архив не му достави по-
датоци за архивска граѓа потребни за обврзните 
евиденции; 

3) ако не му дозволи на надлежниот архив да 
провери како се одржува архивската граѓа и реги-
стратурскиот материјал, или не му дозволи учество 
во одбирањето на архивската граѓа од регистратур-
скиот материјал. 

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни 
за прекршок и работна организација што откупува 
отпаден материјал ако откупи архивска граѓа и 
регистратурски материјал без одобрение на надлеж-
ниот архив 

За дејствијата од претходните ставови ќе се 
казни со парична казна до 20.000 динари и одговор-
ното лице во работната и друга организација или 
друго правно лице. 

Член 64 
Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанско-правното лице кое предаде 
архивска граѓа на друго лице, а претходно не го 
понудило на надлежниот архив, односно кое не му 
дозволил на надлежниот архив да ја сними архив-
ската граѓа. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 20.000 динари и одговорното 
лице во' граѓанско-правното лице 

Член 65 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок поединец КОЈ продаде своја архивска 
граѓа на друго лице, а претходно истата не ја пону-
дило на надлежниот архив. 

Член 66 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во орган, работна и 
друга организација или граѓанско правно лице кое 
не ги изврши налозите на надлежниот архив за 
обезбедување услови за правилно чување и стручно 
одржување на регистратурски материјал односно 
архивска граѓа. 

, 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 67 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

139. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА РИБАРСТВО 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за рибарство, што го донесе Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 12 април 
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1965 година и на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 114 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за рибарство („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 15/59) се усогласува со Уставот на 
СоцрЈЈалистичка Република Македонија и во него се 
вршат измени кои гласат 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАР-

СТВО 

Член 1 
Во Законот за рибарство („Сл. весник на НРМ" 

бр. 15/59) во член 3 зборовите „општонароден имот" 
се заменуваат со зборовите „општествена сопстве-
ност". 

Член 2 
Во член 2, член 16, член 21 став 4, член 23 став 

6, член 24 став 1, член 25, член 32 став 1, член 35, 
член 36 став 4, член 37 став 2 и член 39 став 4 зборо-
вите: „републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на рибарството" се заменуваат со збо-
ровите: „републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство", а во член 22 став 3, член 27, член 28 
став 2, член 29, член 32 став 3, член 34 став 2 и член 
36 став 3 со зборовите: „Републичкиот секретаријат 
за земјоделство и шумарство. 

Член 3 
Во член 8 став 4 зборовите: „околискиот народен 

одбор", а во член 10 став 1 и 2, член 12 став 1 и 3, 
член 23 став 5, член 24, член 30 став 1, член 33 точка 
5, член 39 став 1, член 40 став 1и член 41 став 3 збо-
ровите; „народниот одбор на општината" се замену-
ваат со зборовите „општинско собрание". 

Член 4 
Во член 10 став 2 зборовите: „Народниот одбор 

на околијата на седница со рамноправно учество на 
обата собора" се заменуваат со зборовите: „Изврш-
ниот совет". 

Член 5 
Во член 18, член 20, член 23 став 2, 3 и 4, член 

36 став 3, член 37 став 1 и член 39 став 2 зборовите: 
„органот на управата надлежен за работите на ри-
барството на народниот одбор на општината" се за-
менуваат со зборовите: „надлежниот орган на оп-
штинското собрание". 

Член 6 
Во член 19 став 1 точка 1 и член 22 став 1 зборо-

вите „Федеративна Народна Република Југославија" 
се заменуваат со зборовите: „Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија", а во член 23 став 1 
точка 1 и 3 и став 2, 3 и 6, член 24 став 1, член 25, член 
29 и член 40 став 3 зборовите: „Народна Република 

Македонија", се заменуваат со зборовите: „Соција-
листичка Република Македонка". 

Член 7 
Во член 19 став 2 зборовите: „Секретаријат за 

труд на Извршниот совет" се заменуваат со зборо-
вите: „Републичкиот секретар за труд", а во член 39 
став 4 зборовите: „Државниот секретаријат за вна-
трешни работи" се заменуваат со зборовите: „репу-
блички секретар за внатрешни работи". 

Член 8 
Во член 32 став 3 зборовите „на инвестициона 

програма или главен проект" се бришат. 

Член 9 
Во член 38 зборовите: „народниот одбор на оп-

штината" се заменуваат со зборовите: „општинско 
собрание" и по нив се става точка, а останатите 
зборови до крајот на реченицата се бришат. 

Член 10 
Во член 42 став 1 зборот „стопанска" се заме-

нува со зборот „работна". 
Во став 2 зборот „стопанските" се заменува 

со зборовите: „работни или други", а зборовите: „и 
установите за унапредување на рибарството" се 
бришат. 

Член 11 
Член 2 став 4, член 10 став 3, член 48, член 49, 

и член 50 се бришат. 
Член 12 

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

140. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДМАРА -

ЛИШТАТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА 

Се прогласува Законот за одмаралиштата на де-
цата и младината, што го донесе Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 то-
диќ и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор одржана на 12 април 1965 година. 

бр. 79 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно со член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на СРМ, Законот за одморали-
штата на децата и младината („Службен весник на 
НРМ" бр. 15/61), се усогласува со Уставот на Соци-



Стр. 388 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 април 1965 

јалистичка Република Македонија и во него се вр-
шат измени и дополненија, така што неговиот текст 
гласи: 

З А К О Н 
ЗА ОДМАРАЛИШТАТА НА ДЕЦАТА 

И МЛАДИНАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со свој закон се препишуваат условите за орга-

низирање одморот на децата и младината во одмо-
ралиште, правата и должностите на основачите од-
носно организаторите, како и начинот на управу-
вањето во одморалиштата. 

Член 2 
Одморот на децата и младината се организира во 

одморалишта, како што се: домови за одмор, лету-
валишта, зимувалишта, логори, излетништа и други 
објекти наменети за одмор и разонода на децата и 
младината. 

Дејноста што ја вршат одморалиштата е од по-
себен општествен интерес. 

Член 3 
Задачата на одморалиштата е со заеднички пре-

стој и забава на децата и младината во погодни кли-
матски места да придонесат за општественото вос-
питување, подобрување на нивното здравје и за 
развивањето на физичките и умствените способно-
сти на децата и младината. 

Член 4 
Одморалишта можат да бидат постојани и се-

зонски. 
И. ПОСТОЈАНИ ОДМОРАЛИШТА 

Член 5 
Постојните одморалишта се самостојни и само-

управни работни организации кои ги вршат трајно 
задачите од член 3 на овој закон. 

Член 6 
Според возраста на корисниците постојните од-

моралишта се основаат за: 
а) деца од 5—7 години; 
б) деца од 7—14 години; и 
в) младинци над 14 години. 
Според видот постојните одморалишта се осно-

ваат како: 
а) домови за одмор 
б) летувалишта и 
в) зимувалишта. 

Член 7 
Постојните одморалишта имаат својство на прав-

но лице. 
Член 8 

Постојани одморалишта можат да основаат оп-
штествено-политичките заедници, месните заедни-
ци, работните и други организации. 

Постојани одморалишта можат да основаат две 
или повеќе општини, месни заедници, работни и 
други организации. 

Член 9 
Постојаните одморалишта се запишуваат во ре-

гистарот што се води кај Окружниот стопански суд 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на одморали-
штето. 

Постојаните одморалишта се евидентираат и кај 
надлежниот орган на она општинско собрание на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на основачот. 

Член 10 
Постојано одморалиште може да се основа ако 

се обезбедени средства за неговото основање и по-
четок со работа и ако се исполнети другите услови 
за неговото работење. 

Пред донесувањето на одлуката за основање на 
постојаното одморалиште, основачот е должен да ги 
испита сестрано условите за основање на одмора-
лиштето и да прибави мислење од заинтересираните 
органи и организации. 

Член 11 
Со постојаното одморалиште управуваат члено-

вите на работната заедница непосредно и преку ор-
ганите на управувањето на кои им доверуваат опре-
делени функции на управување. 

Член 12 
Органи на управување во постојаното одмора-

лиште се: совет на одморалиштето, управен одбор 
и управител. 

Член 13 
Органите на управувањето во одморалиштето 

ги вршат своите права и должности врз основа на 
законот и статутот на одморалиштето. 

Член 14 
Советот на одморалиштето го сочинуваат: 
а) членови што ги избира работната заедница 

од редот на своите членови на начин и по постапка 
определени со прописите за избирање работнички 
совети и други органи на управување во работните 
организации, како и со статутот на одморалиштето; 

б) претставници на општествената заедница што 
ги избираат, делегираат, односно именуваат заинте-
ресираните граѓани, работни и други организации, 
како и општинското собрание, односно Извршниот 
совет. 

Со статутот на одморалиштето се определува 
вкупниот број на членовите на советот, бројот на 
членовите што ги избира работната заедница, како 
и кои тела и организации и во кој број избираат, 
делегираат, односно именуваат свои претставници за 
членови на советот. 

Бројот на членовите на советот на одморали-
штето што го избира работната заедница не може 
да биде помал од две третини од вкупниот број на 
членовите на советот на одморалиштето. 

Управителот на одморалиштето не може да биде 
избран за член на советот на одморалиштето. 

Член 15 
Советот на одморалиштето избира претседател 

од редот на членовите што ги избрала работната 
заедница. 

Во одморалиштата чија работна заедница брои 
помалку од 5 члена претседателот на советот може 
да биде избран и од редот на претставниците на 
општествената заедница. 
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Мандатот на членовите на советот трае 2 години, 
со тоа што половината од нив се бираат секоја го-
дина. 

Исто лице не може да биде избрано за член на 
советот два пати едноподруго. 

Член 16 
Советот на одморалиштето ги врши особено 

следниве работи. 
1. донесува статут на одморалиштето; 
2. се грижи за целокупниот живот и работа на 

одморалиштето, го разгледува успехот од работата 
и положбата на одморалиштето дава смерници и 
презема мерки за унапредување на здравствено-
воспитната и физичката положба на децата и мла-
дината. 

3 донесува програма за воспитната работа со 
децата во одморалиштето. 

4. ги разгледува предлозите и преставките на 
граѓаните по прашањата од општ интерес на одмо-
ралиштето. 

5. донесува годишна и долгорочна програма за 
работа и развиток на одморалиштето, одлучува за 
начинот и условите за неговото извршување и за таа 
цел дава соодветни препораки. 

6. се грижи за поврзување на одморалиштето 
со средината и за унапредувањето на соработката 
со работните и другите организации чија дејност е 
во врска со работата на одморалиштето и воспиту-
вањето на децата и младината 

7. го именува управителот и одлучува за него-
вото разрешување. 

8. ги именува лицата на раководни работни 
места. 

9. ги утврдува работните места во одморали-
штето. 

10. донесува правилник и други општи акти за 
финансирањето и распределбата на доходот во од-
моралиштето. 

И. утврдува финансов план и завршна сметко 
на одморалиштето. 

12. решава по приговорите против одлуките на 
управниот одбор, управителот и стручните органи 
на одморалиштето. 

13. пропишува внатрешен ред на одморали-
штето. 

14. одлучува за употребата на финансиските 
средства на одморалиштето и неговите фондови до -
колку со статутот на одморалиштето располагањето 
со тие средства не е ставено во делокруг на друг 
орган. 

15. врши и други работи кои со статутот на од-
моралиштето му се ставени во делокруг. 

За внатрешната организација на работата и рас-
пределбата на доходот во одморалиштето како и за 
работните односи освен за именувањето на рако-
водни работни места одлучуваат само членовите на 
советот кои ги избира работната заедница од редот 
на своите членови (совет во потесен состав). Овие 
членови избираат и членови на управниот одбор 

Член 17 
Во одморалиштето ЧИЈ а работна заедница има 

помалку од 30 членови функцијата на советот во 
поширок состав Ја вршат сите членови на работната 
заедница со рамноправно учество на претставниците 

на општествената заедница, а функцијата на сове-
тот во потесен состав ја вршат само членовите на 
работната заедница. 

Член 18 
Во одморалиштето чија работна заедница има 

помалку од 5 члена функцијата на советот во по-
широк и потесен состав ја вршат членовите на ра-
ботната заедница со рамноправно учество на прет-
ставниците на општествената заедница. 

Член 19 
Советот на одморалиштето за работите од својот 

делокруг одлучува на седници. 
Советот во поширок состав може полноважно 

да решава ако на седницата се присатни повеќе од 
половината од вкупниот број на неговите членови 
избрани од работната заедница и повеќе од поло-
вината од вкупниот број на членови претставници 
на општествената заедница, а одлуките се донесу-
ваат со мнозинство на гласови на сите членови при-
сатни на седницата. 

Советот во потесен состав може полноважно да 
решава ако на седницата се присатни повеќе од по-
ловината од вкупниот број на неговите членови, а 
одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови 
на присатните членови. 

Член 20 
Советот на крајот на секоја година на општин-

ското собрание на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на одморалиштето му поднесува извештај за рабо-
тата на одморалиштето. Тој е должен да поднесе и 
посебен извештај по барање на општинското собра-
ние и основачот 

Член 21 
Управниот одбор има најмалку 5 членови. 
Членовите на управниот одбор ги избира сове-

тот на одморалиштето во потесен состав од редот на 
членовите на работната заедница. 

Покрај членовите на управниот одбор се избира 
и определен број заменици. 

Претседателот на советот на одморалиштето не 
може да биде избран за член на управниот одбор. 

Управителот на одморалиштето е член на управ-
ниот одбор по својата положба. 

Бројот на членовите на управниот одбор и нив-
ните заменици се утврдува со статутот на одмора-
лиштето. 

Мандатот на членовите на Управниот одбор 
трае една година. 

Исто лице не може да биде избрано за член на 
Управниот одбор повеќе од два пати едноподруго 

Член 22 
Управниот одбор избира претседател од редот 

на своите членови. 
За претседател на управниот одбор не може да 

биде избран управителот на одморалиштето 

Член 23 
Управниот одбор одлучува за работењето на 

одморалиштето, а особено: 
1. Се грижи за извршување на заклучоците за 

советот на одморалиштето. 
2. Одлучува за начинот на користењето на оп-

штествениот имот. 
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3. Ја следи работата на одморалиштето и пред-
лага соодветни мерки за неговото унапредување. 

4. Подготвува материјали и предлози за кои ре-
шава советот на одморалиштето. 

5. Го утврдува предлогот на годишната и дол-
горочната програма на одморалиштето како и пред-
лог статутот, финансовиот план, завршната сметка 
и другите општи акти што ги донесува советот. 

6. Врши распределба на работите во одморали-
штето и задолженијата на воспитаните и другите 
работни луѓе. 

7. Организира меѓусебна размена на искуствата 
со другите одморалишта. 

8. Врши и други работи што со закон и статутот 
на одморалиштето му се ставени во делокруг. 

Член 24 
Во одморалиштата чија работна заедница ИМУ 

помалку од 10 членови функциите на управниот од-
бор ги врши работната заедница непосредно. 

Член 25 
Управителот на одморалиштето го застапува од-

моралиштето, непосредно раководи со работењето' во 
одморалиштето и ги извршува одлуките на работ-
ната заедница на одморалиштето, советот на одмо-
ралиштето и управниот одбор. 

Управителот непосредно ја организира работата 
на одморалиштето, се грижи за извршувањето на 
воспитната работа и заедно со другите органи на од-
моралиштето е одговорен за остварување на годиш-
ната програма на одморалиштето. 

Член 26 
Управителот е педагошки и управен раководи-

тел на одморалиштето. Тој врши инструктивно пе-
дагошки надзор со цел воспитната и другата работа 
во одморалиштето да се изведува плански за да се 
остварат што поуспешно целите и задачите на одмо-
ралиштето. 

Член 27 
Управителот е самостоен во работата и лично 

одговорен за својата работа пред советот, управниот 
одбор и работната заедница 

Управителот се грижи за законитоста на рабо-
тата на одморалиштето и за исполнувањето на него-
вите со закон предвидени обврски и во тој поглед 
е одговорен и пред општествената заедница. 

Управителот има право и должност да учеству-
ва во работата на советот но без право на одлучу-
вање. 

Член 28 
За управител на одморалиштето може да биде 

именувано лице кое ги исполнува условите на про-
светен, здравствен или социјален работник, како и 
другите услови определени со статутот на одмора-
лиштето. 

Член 29 
Управителот на одморалиштето го именува со-

ветот на одморалиштето врз основа на јавен кон-
курс. 

Член 30 
Во постапката за именување и разрешување на 

управителот на одморалиштето се применуваат про-
писите за именување и разрешување на директор 
на работна организација 

Член 31 
Ако на упразнетото место управител на одмора-

лиштето не може да биде благовремено именуваа 
нов управител, советот на одморалиштето на упраз-
нетото место именува вршител на должноста упра-
вител по прибавено мислење од комисијата за избор 
и именување на општинското собрание. 

Вршителот на должноста управител може на 
таа должност да остане најдолго 6 месеци. Ако во 
тој рок не се именува управител, советот на одмо-
ралиштето во согласност со општинското собрание 
повторно без конкурс може да именува вршител на 
должноста управител но најмногу уште за 6 месеци. 

Вршителот на должноста управител ги врши 
правата и должностите на управителот. 

Член 32 
Во одморалиштето се формира и стручен коле-

гиум како советодавен орган на управителот по сите 
важни работи на одморалиштето. 

Стручниот колегиум по правило го сочинуваат 
управителот, раководителите на здравствено-воспит-
ната работа и економот. 

Делокругот и работата на стручниот колегиум 
се уредуваат со статутот на одморалиштето. 

Член 33 
Одморалиштето има статут. Со статутот се уре-

дува особено: 
— дејноста што ја врши одморалиштето; 
— начинот за вршење дејноста на одморали-

штето; 
— органите на управувањето на одморалиштето; 
— внатрешната организација на одморалиштето; 
— делокругот и одговорноста на органите на 

управувањето; 
— правата на работните луѓе во управувањето 

со одморалиштето; 
— други прашања од значење за самоуправува-

њето и работата на одморалиштето. 

Член 34 
Одморалиштето е должно статутот и другите 

општи акти во делот во КОЈ се уредуваат праша-
њата од интерес за граѓаните, пред усвојувањето на 
погоден начин да им ги стори достапни на граѓа-
ните, да ги земе во разгледување нивните забелеш-
ки и да завземе став по тие забелешки. По усвоју-
вањето, свие акти одморалиштето е должно на воо-
бичаен начин да им ги стави на увид на граѓаните. 

Член 35 
Одморалиштето се здобива со средства за вр-

шење на својата дејност од надоместоците што ќе ги 
оствари со вршењето на дејноста, согласно општите 
прописи за установите. 

III. СЕЗОНСКИ ОДМОРАЛИШТА 

Член 36 
Сезонските одморалишта се организираат за 

привремено вршење на задачите од член 3 на ОВОЈ 

закон. 
Член 37 

Сезонските одморалишта се организираат како: 
а) логори 
б) излетишта и 
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в) други објекти наменети за привремен одмор и 
разонода на децата и младината, 

Член 38 
Во сезонските одморалишта не можат да бидат 

сместени деца испод 7 години. 

Член 39 
Сезонски одморалишта можат да организираат 

општествено-политичките заедници, месните заед-
ници, работните и други организации. 

Сезонските одморалишта престануваат да по-
стојат со истекот на рокот за кои се организирани. 

Сезонските одморалишта посебно се евиденти-
раат кај надлежниот орган на општината на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на организаторот. 

Организаторот на сезонското одморалиште за 
организирањето на одморалиштето е должен да го 
извести органот од став 1 на овој член. 

Член 40 
Сезонското одморалиште може да отпочне со 

работа ако се обезбедени потребните услови и сред-
ства за неговото работење. 

Условите за организирањето на одморалиштето 
ги утврдува надлежниот орган на општината на чие 
подрачје е седиштето на сезонското одморалиште 

Член 41 
Со сезонските одморалишта управува управи-

тел. 
Управителот го именува организаторот од редот 

на лица кои имаат стручна спрема на просветен, 
здравствен или социјален работник или општествен 
работник кој има долгогодишно искуство во орга-
низирањето рѓа сезонски одморалишта. 

Управителот по правило се именува за сето вре-
ме на работата на сезонското одморалиште. 

Член 42 
За работата на сезонското одморалиште органи-

заторот донесува правила. 
Со правилата на сезонското одморалиште осо-

бено се уредуваат прашањата за: 
— внатрешниот ред на одморалиштето; 
— работата и делокругот на управителот, про-

светните, здравствените и другите работници и 
стручниот колегиум; 

— висината на надоместокот за престој во од-
моралиштето и др. 

Член 43 
Управителот на сезонското одморалиште: 
— непосредно раководи со секојдневната работа 

на одморалиштето, ја организира и раководи со 
стручната и другата работа во одморалиштето; 

— се грижи за наплата на надоместокот за пре-
стојот во одморалиштето доколку тие работи не ги 
врши организаторот; 

— дава налог за сите видови исплати и се грижи 
за правилното финансиско работење на одморали-
штето; 

— врши и други работи што со закон и со пра-
вилата на одморалиштето му се ставени во надлеж-
ност 

По завршувањето на работата на сезонското од-
моралиште управителот е должен, во рокот што ќе 
го одреди организаторот, а најдоцна два месеца од 

денот на завршувањето со работата на одморали-
штето, на организаторот да му поднесе извештај за 
својата работа и за работата на одморалиштето и да 
му ја предаде сета опрема што привремено му е да-
дена на користење на одморалиштето. 

Член 44 
Во сезонското одморалиште може да се форми-

ра стручен колегиум како советодавен орган на 
управителот за сите поважни работи во одморали-
штето. 

Стручниот колегиум по правило го сочинуваат' 
управителот, раководителите на здравствената и 
воспитната работа и економот. Во сезонското одмо-
ралиште за младината во стручниот колегиум вле-
гува и претставник на младината. 

Со работата на стручниот колегиум раководи 
управителот, кој ги свикува седниците на колеги-
умот и раководи со нив. 

Правата и должностите на стручниот колегиум, 
како и начинот за избор на претставникот на мла-
дината, се утврдува со правилата на одморали-
штето 

IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 45 
Општествена политичка заедница: 
— претресува општи прашања и работа на од-

моралиштето ; 

— врши општ надзор над работата на одмора-
лиштето; 

— ги разгледува годишните извештаи за рабо-
тата на одморалиштата и донесува заклучоци и дава 
смерници во врска со таа работа; 

— се грижи за обезбедување материјални сред-
ства за работа на одморалиштата. 

Член 46 
Надлежниот орган на општината, односно Ре-

публичкиот секретаријат за народно здравје и со-
цијална политика 

— вршат надзор над законитоста на работата на 
одморалиштето; 

— се грижат за усовршувањето на стручните 
кадри; 

— вршат и други управни работи ЕО врска со 
работата на одморалиштата ако одделни работи не 
се ставени во надлежност на други органи и орга-
низации. 

Член 47 
Ако одморалиштето' не ги исполнува условите 

за работа или тие услови до таква степен се изме-
нети што е доведено во прашање остварувањето на 
задачите на одморалиштето, надлежниот орган на 
општината на чие подрачје се наоѓа одморалиштето, 
ќе донесе решение со кое ќе нареди отстранување 
на утврдените недостатоци, определувајќи рок во 
КОЈ недостатоците мораат да се отстранат. 

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во 
определениот ро-к, надлежениот совет на општин-
ското собрание ќе донесе решение за забрана на по-
натамошната работа на одморалиштето. 
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V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија''. 

141. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

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

ТУРИСТИЧКО ЛОГОРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за туристичко логорување, 
што го донесе Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 23 март 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 
април 1965 година. 

У. бр. 100 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за туристичко логорување 
(„Сл. весник на НРМ" бр. 9/56) се усогласува со 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и во него се вршат следните измени и дополнувања 
кои гласат: 

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

НОТ ЗА ТУРИСТИЧКО ЛОГОРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за туристичко логорување („Сл. вес-

ник на НРМ" бр. 9/56) член 7 се брише 

Член 2 
Во чл. 2 став 2, чл 8 став 1, чл. 9, чл. 11 став 2, 

чл. 12 ст. 1 и 2 и чл. 14 ст. 1 и 2 зборовите „народ-
ниот одбор" се заменуваат со зборот „собранието" 

Член 3 
Членот 13 се брише. 

Член 4 
Членот 15 се брише. 

Член 5 
Членот 19 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретар за трговија и туризам 

во согласност со републичкиот секретар за народно 
здравје и социјална политика донесува прописи за 
минималните санитарно-хигиенски уреди во турис-
тичките логори". 

Член 6 
По член 19 се додава нов член 19а кој гласи: 
„Со денот на влегувањето во сила па ОВОЈ за-

кон престанува да важи Правилникот за туристич-
ко логорување („Сл. весник на НРМ" бр. 25/56), осем 
одредбите од член 10—14, кои остануваат во сила 
до донесувањето на прописи за минималните сани-
тарно-хигиенски уреди во туристичките логори, 
според член 5 од овој закон". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

142. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАБОТНИЦИ КАЈ ПРИ-

ВАТНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за работните односи на земјоделските работ-
ници кај приватните работодатели, што го донесе 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 12 април 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 118 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на СР Македонија, Законот за 
работните односи на земјоделските работници кај 
приватните работодатели („Службен весник на 
НРМ" бр 5/60 и „Службен весник на СРМ" бр. 39/63) 
се усогласува со Уставот и во него се вршат измену-
вања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ-
ТЕ ОДНОСИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАБОТНИЦИ 

КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ 

Член 1 
Во Законот за работните односи на земјодел-

ските работници кај приватните работодатели член 
6 став 2 („Службен весник на НРМ" бр. 5/60 и 
„Службен весник на СРМ" бр. 39/63) зборовите „Се-
кретаријатот за труд на Извршниот совет" се за-
менуваат со зборовите „Републичкиот секретар за 
труд". 

Член 2 
Во член 7 зборовите „органот на управата на 

НО на општината" се заменува со зборовите" „над-
лежниот орган на општинското собрание". 

Член 3 
Во член 29 став 1 и член 32 став 1 под д, збо-

ровите „надлежниот орган на службата за посре-
дување на трудот", се заменуваат со зборовите: 
„Надлежниот завод за запослување на работници". 
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Член 4 
Членовите 33 и 36 се бришат. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

143. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

НА ДОМАШНИТЕ ПОМОШНИЧКИ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за работните односи на домашните помошнич-
ки, што го донесе Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 12 април 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 ап-
рил 1965 година. 

У. бр. 120 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на СР Македонија, Законот за 
работните односи на домашните помошнички 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/59 и „Службен 
весник на СРМ" бр. 39/63), се усогласува со Уста-
вот и во него се вршат изменувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ-
ТЕ ОДНОСИ НА ДОМАШНИТЕ ПОМОШНИЧКИ 

Член 1 
Во Законот за работните односи на домашните 

помошнички во член 4 („Службен весник на НРМ" 
бр. 14/59 и „Службен весник на СРМ" бр. 39/63) збо-
ровите „органот на управата на Народниот одбор 
на општината" се заменуваат со зборовите „надлеж-
ниот орган на општинското собрание". 

Член 2 
Во член И, 14 и 25 зборовите „Секретаријат за 

труд на Извршниот совет", се заменуваат со збо-
ровите „Републички секретар за труд". 

Член 3 
Во член 36 и 37 зборовите „надлежниот орган 

на службата за посредување на трудот" се замену-
ваат со зборовите „надлежниот завод за запослување 
на работниците". 

Член 4 
Членовите 38 и 42 се бришат. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

144. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРОГЛАСУВАЊЕ ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ НА 
ПЛАНИНАТА ГАЛИЧИЦА ЗА НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за прогласување шумските пре-
дели на планината Галичица за национален парк, 
што го донесе Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 12 април 1965 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор одржана на 12 април 
1965 година. 

У. бр. НО 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за прогласување шумските 
предели на планината Галичица за национален парк 
(„Сл. весник на НРМ" бр. 31/58) се усогласува со 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и во него се вршат измени и дополнувања кои 
гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ 
НА ПЛАНИНАТА ГАЛИЧИЦА ЗА НАЦИОНАЛЕН 

ПАРК 

Член 1 
Во Законот за прогласување шумските преде-

ли на планината Галичица за национален парк 
(„Сл. весник на НРМ" бр. 31/58) член 3 се менува 
и гласи: 

„Во управувањето со Националниот парк „Га-
личица" ќе се применуваат мерки за зачувување на 
природниот изглед на пределите, растителниот и 
животинскиот свет, како и други мерки според про-
писите за заштита на природните реткости, што ќе 
придонесат за остварување целите поради кои пре-
делите од член 2 од овој закон се прогласуваат за 
национален парк". 

Член 2 
Член 4 се брише. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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145. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ ОКОЛУ 
МАВРОВСКОТО ПОЛЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за прогласување на шумските 
предели околу Мавровското Поле за национален 
парк, што го донесе Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 12 април 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 ап-
рил 1965 година. 

У. бр. 109 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за прогласување на шумските 
предели околу Мавровското Поле за национален парк 
(,,Службен весник на НРМ" бр. 10/49 и 23/52) се усо-
гласува со Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и во него се вршат измени и дополну-
вања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПРЕ-
ДЕЛИ ОКОЛУ МАВРОВСКОТО ПОЛЕ ЗА НАЦИО-

НАЛЕН ПАРК 

Член 1 
Во Законот за прогласување на шумските пре-

дели околу Мавровското Поле за национален парк 
(„Службен весник на НРМ" бр. 10/49 и 23/52) нази-
вот на законот се менува и гласи: 

„Закон за прогласување шумските предели око-
лу Мавровското Езеро за национален парк". 

Член 2 
Во член 1 став 1 зборот „поле" се менува со збо-

рот „Езеро". 
Член 3 

Член 2 и член 4 се бришат. 
Член 4 

Член 3 се менува и гласи: 
„Во управувањето со Националниот парк „Мав-

рово" ќе се применуваат мерки за зачувување на 
природниот изглед на пределите, растителниот и 
животинскиот свет, како и други мерки според про-
писите за заштита на природните реткости што ќе 
придонесат за остварување целите поради кои пре-
делите од член 1 од овој закон се прогласуваат за 
национален парк". 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот дем од денот 

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

146. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ГОРСКИТЕ ПРЕДЕЛИ 

НА ПЕЛИСТЕР ПЛАНИНА ЗА НАЦИОНАЛЕН 
ПАРК 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за прогласување на дел од в р -
ските предели на Пелистер планина за национален 
парк, што го донесе Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 12 април 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 ап-
рил 1965 година. 

У. бр. 111 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за прогласување на дел од гор-
ски те предели на Пелистер планина за национален 
парк („Сл. весник на НРМ" бр. 38/48) се усогласува 
со Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија и во него се вршат измени и дополнувања кои 
гласат. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ГОРСКИТЕ 
ПРЕДЕЛИ НА ПЕЛИСТЕР ПЛАНИНА ЗА НАЦИО-

НАЛЕН ПАРК 

Член 1 
Во Законот за прогласување на дел од горските 

предели на Пелистер планина за национален парк 
(„Сл. весник на НРМ" бр. 38/48) називот на Законот 
се менува и гласи: 

„Закон за прогласување шумските предели на 
планината Пелистер за национален парк". 

Член 2 
Член 2 се менува и гласи: 
„Во управувањето со Националниот парк „Пе-

листер" ќе се применуваат мерки за зачувување на 
природниот изглед на пределите, растителниот и 
животинскиот свет, како и други мерки според про-
писите за заштитата на природните реткости што ќе 
придонесат за остварување целите поради кои пре-
делите од член 1 од овој закон се прогласуваат за 
национален парк". 

Член 3 
Член 4 се брише. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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147. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за експлоатација на определени минерални суро-
вини, што го донесе Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 6 април 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 ап-
рил 1965 година. 

У. бр. 68 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за експлоатација на определе-
ни минерални суровини („Сл. весник на НРМ" бр. 
34/60) се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и во него се вршат измени 
кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПЛОА-

ТАЦИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНИ МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ 

Член 1 
Во Законот за експлоатација на определени ми-

нерални суровини член 9 се менува и гласи: 
„Собранието на општината може да определи 

подрачје на кои организации и лица можат да вр-
шат експлоатација на определени минерални суро-
вини само во ограничени количества." 

Член 2 
Член И се менува и гласи: 
„Одобрение за вршење експлоатација на опре-

делени минерални суровини издава органот на упра-
вата, надлежен за работите на рударството на оп-
штинското собрание. 

Ако експлоатационото поле се наоѓа на подрач-
јето на две или повеќе општини, одобрението од 
претходниот став го издава Републичкиот секретар 
за индустрија". 

Член 3 
Во член 12 став 1, член 19 став 3, член 24 став 2 

и 3 и член 30 став 1 и зборовите „народен одбор на 
општината" се заменуваат со „општинско собрание". 

Член 4 
Во став 2 од член 19 зборовите „околискиот на-

роден одбор може со одлука донесена со рамноправ-
но учество на обата собора" се заменуваат со „Оп-
штинското собрание може". 

Член 5 
Ставот 2 од член 23 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за приведување кон култура 

на земјиштето што е оштетено со работите од екс-
плоатацијата на минералните суровини — член 7 од 
Основниот закон за рударството („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 23/64) и определените минерални суро-
вини од член 1 на овој закон, ќе пропише Републич-
киот секретар за индустрија во согласност со Репуб-
личкиот секретар за земјоделство и шумарство". 

Член 6 
Член 28 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретар за индустрија може да 

пропише посебни услови за експлоатација на опре-
делени минерални суровини кои се од посебен инте-
рес за две или повеќе општини". 

Член 7 
Член 29 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретар за индустрија донесува 

прописи за: 
1. водење евиденција за сите барани истражни 

простории и катастар на одобрените простори за 
истражување; 

2. издавање одобрение за локација на рударски-
те објекти, постројки и уреди; 

3. потребната стручна спрема за раководителите 
на определени работи при експлоатацијата на опре-
делени минерални суровини; 

4. рокот во кој се дозволува прекин на експлоа-
тацијата на определени минерални суровини, ако 
прекинот не е предизвикан од непредвидени пречки; 

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

Член 8 
Член 33 се брише. 

Член 9 
Член 34 се брише. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

148. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за лов, што го донесе Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 6 ап-
рил 1965 година и на седницата на Стопанскиот со-
бор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 71 
13 април 1965 год. 

С к о п ј е Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 
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Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за лов (,,Службен весник па 
НРМ" бр. 23/59), се усогласува со Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија и во него се вр-
шат измени и дополнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЛОВ 

Член 1 
Во Законот за лов („Службен весник на НРМ" 

бр. 23/59) во член 4 зборовите „општонароден имот" 
се заменуваат со зборовите „општествена сопстве-
ност". 

Член 2 
Во член 3 став 4, член 11 став 2, член 13 став 3, 

член 19 став 1, член 27 став 4, член 29 став 5 и член 
34 став 2 зборовите „републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на ловството" се замену-
ваат со зборовите „републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство", и во член 14 став 2 и 3, член 
20 став 1, член 21 став 2 и член 27 став 3 се замену-
ваат со зборовите „Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство". 

Член 3 
Во член 6 и член 11 став 2 зборовите „народниот 

одбор на општината со рамноправно учество на оба-
та собора", и во член 8, член 10 став 1 и 4, член 11 
став 3, член 17 став 1, член 26 став 2 и член 29 став 
1 зборовите „народниот одбор на општината" се за-
менуваат со зборовите „општинското собрание". 

Член 4 
Во член 9 зборовите „шумски стопанства" се за-

менуваат со зборовите „шумско-стопанските органи-
зации". 

Член 5 
Во член 13 став 2, член 23 став 1 точка 2 и член 

27 став 3 зборовите „органот на управата надлежен 
за работите на ловството на народниот одбор на оп-
штината", и во член 29 став 3 зборовите „надлеж-
ниот орган на управата на народниот одбор на оп-
штината" се заменуваат со зборовите „надлежниот 
орган на општинското собрание". 

Член 6 
Во член 14 став 1 и 2 зборовите „ФНРЈ" се за-

менуваат со зборовите „СФРЈ". 
Во став 2 зборот „Народна" се заменува со збо-

рот „Социјалистичка,,. 
Член 7 

Во член 25 на крајот наместо точка се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „доколку се обе;-
дени средства во републичкиот буџет за таа намена". 

Член 8 
Член 28 се менува и гласи: 
„Надзор над спроведувањето на одредбите од 

овој закон врши надлежниот орган на општинското 
собрание". 

Член 9 
Во член 29 став 5 зборот „Државниот" се заме-

нува со зборот „Републичкиот". 

Член 10 
Член 33, член 37 и член 38 се бришат. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот дел од денот 

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

149. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот ^а 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРА-

НУВАЊЕ ДРЖЕЊЕ НА КОЗИ 

Се прогласува Законот за забранување држење 
на кози, што го донесе Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 ап-
рил 1965 година. 

У. бр. 98 
13 април 1965 год 

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

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за забранување држење на 
кози на територијата на Народна Република Маке-
донија („Службен весник на НРМ" бр. 38/48 и 31/58) 
се усогласува со Уставот на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, така што неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ ДРЖЕЊЕ НА КОЗИ 

Член 1 
Со цел за заштита, обнова и унапредување па 

шумите, спречување на ерозијата и деградација на 
земјиштата, заштита на земјоделското земјиште и 
земјоделските култури се забранува држењето на 
кози на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 2 
Надѕор над спроведувањето на одредбите на ОВОЈ 

закон врши надлежниот орган на општинското со-
брание. 

Член 3 
Работна или друга организација или друго прав-

но лице кое држи кози ќе се казни за прекршок со 
парична казна до 100.ООО динари. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од 5.000—20.000 динари и одговор-
ното лице во работната или друга организација или 
друго правно лице. 

Член 4 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок поединец кој држи кози. 

Член 5 
За прекршокот од член 3 и 4 од овој закон, по-

крај паричната казна, се изрекува и заштитна мерка 
одземање на козите. 
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Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

150. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Ссциталистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ НА КРАВИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за вештачко осеменување на 
крави, што го донесе Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 6 април 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 
април 1965 година 

У. бр, 72 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за вештачко осеменување 
па крави („Службен весник на НРМ" број 14/59) се 
усогласува со Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и во него се вршат измени кои 
гласат. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕШТАЧКО 
ОСЕМЕНУВАЊЕ НА КРАВИ 

Член 1 
Во Законот за вештачко осеменување на крави 

(„Службен весник на НРМ" бр. 14/59) во член 2 
став 1 и член 8 став 2, зборовите „народниот одбор 
па општината на седница со рамноправно учество 
на обата еобора" се заменуваат со зборовите „оп-
штинското собрание". 

Член 2 
Во член 2 став 2 и член 7 став 2 зборовите: „ре-

публичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на ветеринарството", во член 4 и 10 зборовите 
„републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на сточарството и ветеринарството" и во член 
9 став 2, зборовите „републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на сточарството" се замену-
ваат со зборовите „републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство". 

Член 3 
Во член 3 став 1 зборовите „ветеринарните ста-

пици, установите, земјоделските стопанства и за-
другите" се заменуваат со зборовите „земјоделски 
работни организации". 

Член 4 
Во член 3 став 2 и член 6 став 2 зборовите „ор-

ганот на управата надлежен за работите на ветери-
нарството на народниот одбор на општината", во 
член 5 зборовите „советот надлежен за работите на 
ветеринарството на народниот одбор на општина-
та" и во член 11 зборовите „органите на управата 
надлежни за работите на сточарството и ветери-
нарството на народните одбори на општините" се 
заменуваат со зборовите „надлежниот орган на оп-
штинското собрание". 

Член 5 
Во член 10 зборовите „ветеринарните ста-

ници, земјоделските стопанства и задругите од 
член 3 на ОВОЈ закон, како и центрите за вештачко 
осеменување" се заменуваат со зборовите „земјо-
делските работни организации". 

Член 6 
Во член 13 став 1 зборовите „стопанска органи-

зација односно установа која има својство на прав-
но лице" се заменуваат со зборовите „работна орга-
низација". 

Став 2 се брише. 
Став 3 станува став 2, а зборовите „стопанска 

организација односно установа" се заменуваат со 
зборовите „работната организација". 

Член 7 
Член 15 се брише. 

Член 8 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

151. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ 

БОЛЕСТИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за заштита на добитокот од за-
разните болести, што го донесе Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 
година и на седницата на Стопанскиот собор одр-
жана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 73 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спро-
ведувањето Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за заштита на добитокот од 
заразните болести („Службен весник на НРМ" бр 
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9/56) се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и во него се вршат измени 
кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА ДОБИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

Член 1 
Во Законот за заштита на добитокот од зараз-

ните болести („Службен весник на НРМ" бр. 9/56) 
во член 30 точка 2 и член 33 зборовите „народниот 
одбор на околијата", во член 4, член 12 став 2, член 
17 став 1, член 21 став 3, член 26 и член 28 став 1 
зборовите „народниот одбор на општината" во член 
10 зборовите „соодветниот совет на народниот од-
бор на општината" и во член 32 зборовите „Народ-
ните одбори" се заменуваат со зборовите „општин-
ското собрание". 

Член 2 
Во член 4 точка 1 зборовите „покрај околискиот 

ветеринарен инспектор и" се бришат. 

Член 3 
Во член 4 точка 1 и член 32 зборовите „репуб-

личкиот орган надлежен за работите на ветери-
нарството" се заменуваат со зборовите „Републич-
киот секретаријат за земјоделство и шумарство", а 
во член 5 став 2, член 6, член 7, член 8, член 10, 
член 13, член 14 и член 18 се заменуваат со зборо-
вите „републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство". 

Член 4 
Во член 9 став 1 зборовите „републичкиот ор-

ган надлежен за работите на ветеринарството" се 
заменуваат со зборовите „Републичкиот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство", а зборот „око-
лија" се заменува со зборот „општина". 

Во став 2 зборовите „околијата односно" се бри-
шат, а зборовите „наредниот одбор на околијата 
односно општината" се заменуваат со зборовите 
„општинското собрание". 

Член 5 
Во член 11, член 30, член 31 точка 2 и 3 и член 

33 став 1 и 2 зборот „околискиот" односно „околи-
ските" се заменуваат со зборот „општинскиот" од-
носно „општинските", а во член 31 точка 2 зборо-
вите „упатства и смерници" се заменуваат со збо-
ровите „задолжителни инструкции" 

Член 6 
Во член 15 и член 16 зборовите „народните од-

бори на општините" се заменуваат сз зборовите 
„општинските собранија". 

Член 7 
Член 24 и член 36 се бришат. 

Член 8 
Во член 25 ставот 3 се менува и гласи: 
„Штетата се надоместува од буџетот на опште-

ствено-полптичка заедница чиј орган ја наредил 
мерката". 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

152. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот ги 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА МЕРИНИЗАЦИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за меринизација, што го донесе 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 6 април 1965 година и на седницата на Сто-
панскиот собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 74 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за меринизација („Службен 
весник на НРМ" бр. 14/59) се усогласува со Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија и во не-
го се вршат измени кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА МЕРИНИЗАЦИЈА 

Член 1 
Во Законот за меринизација („Службен весник 

на НРМ" бр. 14/59) во член 3 став 2 и член 11 став 
2 зборовите „органот на управата надлежен за ра-
ботите на ветеринарството на народниот одбор н I 
општината", и во' член 6 став 2, член 7 став 2 и 4, 
член 10 став 1 и член 12 зборовите „органот на 
управата надлежен за работите на'сточарството на 
народниот одбор на општината" се заменуваат со 
зборовите „надлежниот орган на општинското со-
брание". 

Член 2 
Во член 4 став 1 и член 5 став 2 зборовите „на-

родниот одбор на општината на седница со рамно-
правно учество на обата собора" се заменуваат со 
зборовите „општинското собрание". 

Член 3 
Во член 4 став 2, член 8 став 2 и член 9 став 2 

зборовите „републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на ветеринарството1" и во член 6 
став 2, член 10, член 13 став 2, член 14 став 2 и 
член 16 точка 2, зборовите „Републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на сточарството" се 
заменуваат со зборовите „републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство". 

Член 4 
Во член 7 став 3 зборовите „органот на упра-

вата надлежен за работите на сточарството на на-
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родниот одбор на околијата", се заменуваат со збо-
ровите „Републичкиот секретаријат за земјоделство 
и шумарство". 

Член 5 
Член 15 се менува и гласи: 
„Надзорот над спроведувањето на одредбите на 

овој закон го вршат надлежните органи на општин-
ските собранија". 

Член 6 
Во член 16 став 1 и 2 зборот „стопанската" се 

заменува со зборот „работната". 

Член 7 
Член 18 се брише. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

153. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВОДИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за водите, што го донесе Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 6 април 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 75 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за водите („Службен весник 
на НРМ" бр. 11/57), се усогласува со Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија и во него се 
вршат измени и дополнувања, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ 

Член 1 
Во Законот за водите („Службен весник на НРМ" 

бр. 11/57) член 8 се менува и гласи: 
„Водостопанската основа ја донесува општин-

ското собрание односно Извршниот совет кога вод-
ното подрачје се простира на територијата на две 
или повеќе општини. 

Извршниот совет определува рокови во кои оп-
штинските собранија ќе ги донесат водостопански-
те основи". 

Член 2 
Член 14 се менува и гласи: 
„Проектирањето, изведувањето и техничкиот 

преглед на хидротехничките системи и објекти се 
врши според прописите за изградување на инве-
стициони објекти". 

Член 3 
Член 18 се менува и гласи: 
„За изградба на хидротехнички објекти над-

лежниот срган на општинското собрание издава во-
достопанска согласност. 

За хидротехничките објекти кои се протегаат 
на територија на две или повеќе општини или ако 
тие би влијаеле врз режимот на водите на две или 
повеќе општини, водостопанската согласност ја из-
дава Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство". 

Член 4 
Во член 26 ставот 2 се менува и гласи: 
„Одобрението за користење на вода, чие кори-

стење влијае врз режимот на водите на две или 
повеќе општини, го издава Републичкиот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство по претходно 
прибавено мислење од органот од претходниот став". 

Став 3 се брише. 
Член 5 

Во член 30 став 2 по зборот „водата" наместо 
запирка се става точка, а останатиот текст се 
брише. 

Став 3 се брише. 
Член 6 

Во член 31 став 3 се менува и гласи: 
„Начинот на користењето на вода што извира, 

како и на подземната вода што се користи со бу-
нар, го пропишува Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство". 

Член 7 
Член 33 се менува и гласи: 
„Органот што го издал одобрението за кори-

стење на вода ќе го одземе ако водата не се кори-
сти на начинот, во1 обемот и на местото определени 
во одобрението". 

Член 8 
Член 2 став 2, член 4, член 10, член 12, член 13, 

член 15, член 20, член 25, член 35, член 36, член 42, 
член 54, член 55, член 56, член 57 и член 59 се бри-
шат. 

Член 9 
Во член 7 зборовите „давање согласност за ин-

вестициони програми", во член 47 став 1 зборовите: 
„за инвестиционите програми и главните проекти", 
во член 50 став 1 зборовите: „на главниот проект" 
и во член 50 став 3 броевите „12 и 13" се бришат. 

Член 10 
Во член 1 став 1 зборовите „општонароден имот ' 

се заменуваат со зборовите „општествена сопстве-
ност", зборот „народна" во член 1 став 1 и член 60 
се заменува со зборот „Социјалистичка", а во член 
43 зборот „Законот" се заменува со зборот „пропи-
сите". 

Член И 
Во член 19, член 22 став 3, член 34, член 48 

член 49 став 4 и член 58 зборовите „републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на водо-
стопанството" се заменуваат со зборовите „репуб-
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личкиот секретар за земјоделство и шумарство", а 
во член 38 став 2 и член 46 став 2 се заменуваат со 
зборовите „Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство". 

Член 12 
Во член 20 став 2 зборовите „органот на упра-

вата надлежен за работите на водостопанството" се 
заменуваат со зборовите: „надлежниот орган од", а 
во член 22 став 2 зборовите „соодветниот орган на 
управата надлежен за работите на водостопан-
ството" се заменуваат со зборовите: „надлежниот 
орган од член 18 од овој закон". 

Член 13 
Во член 26 став 1 и член 31 став 2 зборовите 

„органот на управата надлежен за работите на во-
достопанството на народниот одбор на општината" 
се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган на 
општинското собрание", во член 38 став 3 и член 
46 став 2 зборовите „народните одбори на околиите 
и општините" се заменуваат со зборовите: „општин-
ските собранија", и во член 47 став 1 и член 49 став 
3 зборовите: „органите на управата надлежни за 
работите на водостопанството на народните одбори 
на општините, околиите, односно Републиката", се 
заменуваат со зборовите „надлежните органи на 
општинските собранија и Републичкиот секретари-
јат за земјоделство и шумарство". 

Член 14 
Во член 32 точка 3 по зборот „органот" се 

додаваат зборовите: „што го издал одобрението за 
користење на вода" а зборовите „на управата над-
лежен за работите на водостопанството" се бришат 

Член 15 
Во член 41 по зборовите „ќе го" се додаваат збо-

ровите: „соодветни надлежни органи", а останатите 
зборови до крајот на реченицата се бришат. 

Член 16 
Во член 49 став 2 по зборот „општината" се 

брише запирката и зборот „околијата". 

Член 17 
Во член 58 зборовите „на управата надлежен 

за работите на водостопанството" се заменуваат со 
зборовите: „од член 18 и 26 од овој закон". 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

154. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

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

СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЛСКИТЕ ШТЕТИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за спречување на полските ште-
ти што го донесе Собранието' на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Републичкиот 

собор одржана на 23 март 1965 година и на седни-
цата на Организационо-политичкиот собор одржана 
на 12 април 1965 година. 

У. бр. 97 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за спречување на полските 
штети („Службен весник на НРМ" бр. 20/57) се усо-
гласува со Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и во него се вршат измени и дополну-
вања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЛСКИТЕ 
ШТЕТИ 

Член 1 
Во Законот за спречување на полските штети 

(„Службен весник на НРМ" бр. 20/57) во член 5 
уводната реченица се менува и гласи: 

„Мерките за спречување на полските штети ги 
пропишува општинското собрание. 

Со мерките од претходниот став можат да се 
установуваат права и должности за граѓаните, а 
особено:" 

Член 2 
Член 6 се менува и гласи: 
„Општинското собрание ја утврдува организа-

цијата на службата за непосредна заштита на пол-
ските имоти од полски штети, начинот на вршењето 
на таа заштита и начинот на постапување со депо-
зитот од член 17 став 4 од овој закон". 

Член 3 
Во член 15 зборовите „народниот одбор на оп-

штината" се заменуваат со зборовите „општинско 
собрание, а зборовите „односно во најблискиот 
местен одбор" се бришат. 

Член 4 
Во член 17 став 1 зборовите: „народниот одбор 

на општината, или по неговото овластување мес-
ниот одбор", а во став 2 зборовите „народниот од-
бор на општината односно месниот одбор" се заме-
нуваат со зборовите „надлежниот орган на општин-
ското собрание". 

Во став 4 зборовите „државните барања" се 
заменуваат со зборовите „даноците и придонесите". 

Член 5 
Член 4, член 5 став 2, член 7, член 8, член 9, 

член 10, член 11, член 12, член 13, член 14, член 16, 
член 17 став 5, член 19 и член 20 се бришат. 

Член 6 
Одредбите кои со овој закон се бришат, докол-

ку не се во спротивност со Уставот и другите про-
писи, ќе се применуваат до донесување на соодвет-
ни општински прописи, а најдоцна до 31 декември 
1965 година. 
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Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

155. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ШУМИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за шумите, што го донесе Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
12 април 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 107 
13 април 1965 год. 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за шумите („Службен весник на 
НРМ" бр. 11/62) се усогласува со Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија и во него се вр-
шат измени и дополнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ 

Член 1 
Во Законот за шумите („Службен весник на 

НРМ" бр. 11/62) во член 3 зборовите „и околиите" 
се бришат. 

Член 2 
Во член 6 став 2 и член 34 став 2 зборовите „од-

носно околии", „односно околиите" и „народниот 
одбор на околијата односно" се бришат. 

Член 3 
Во член 21 став 2 по зборот „заразата" се дода-

ваат зборовите „од растителни болести". 

Член 4 
Во член 42 став 2 зборовите „органот на упра-

вата надлежен за работите на имотно-правните од-
носи на народниот одбор на околијата" се замену-
ваат со зборовите „Републичкиот секретаријат за 
финансии". 

Член 5 
Во член 45 наместо бројот „1963" се става „1967". 

Член 6 
Член 55 се брише. 

Член 7 
Во текстот на Законот за шумите називите и 

изразите „Народна Република", „Државен секрета-

ријат за внатрешни работи", „Секретаријат за зем-
јоделство и шумарство на Извршниот совет", „На-
роден одбор на општина", „Совет надлежен за 
работите на шумарството на народниот одбор на 
општината", „орган на управата надлежен за 
работите на шумарството на народниот одбор на 
општината", „политичко-територијална единица" се 
заменуваат со називите и изразите „Социјалистичка 
Република", „републички секретар за внатрешни ра-
боти", „републички секретар за земјоделство и шу-
марство, „општинско собрание", „надлежен совет на 
општинското собрание", „надлежен орган на општин-
ско собрание", „општествено-политичка заедница". 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

156. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УРЕДУВАЊЕ ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТА-
НАТИ СО С АМОВ Л А СНИ ЗАЗЕМАЊА НА 
ЗЕМЈИШТА ОД ОПШТОНАРОДЕН ИМОТ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за уредување имотните односи 
настанати со самовласни заземања на земјишта од 
општонароден имот, што го донесе Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 23 март 
1965 година и на седницата на Организационо-поли-
тичкиот собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 103 
13 април 1965 год. 

С к о п Ј е Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за уредување на имотните односи 
настанати со самовласни заземања на земјишта од 
општонародниот имот („Службен весник на НРМ" 
бр. 14/59) се усогласува со Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија и во него се вршат измени 
и дополнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ ИМОТНИТЕ ОДНОСИ 
НАСТАНАТИ СО САМОВЛАСНИ ЗАЗЕМАЊА НА 

ЗЕМЈИШТА ОД ОПШТОНАРОДЕН ИМОТ 

Член 1 
Во Законот за уредување имотните односи на-

станати со самовласни заземања на земјишта од 
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општонародниот имот („Службен весник на НРМ" 
бр. 14/59) во називот и во членовите 1 став 1, 4 став 
1, 6 став 1 точка 2, 8 став 1, 13 став 2, 18 став 1, 28 
став 1 и 2 во член 31 зборовите „општонародниот 
имот" се заменуваат со зборовите „општествена 
сопственост". 

Член 2 
Во член 1 став 2 наместо „1963" се става „1970". 

Член 3 
Во членот 5 зборовите „што е" се заменуваат со 

зборовите „што по заземањето било". 

Член 4 
Став 1 на член 13 се менува и гласи: 
„Ако по овој закон на држателот земјоделец ме 

му се признава право на сопственост на самовласно 
заземеното земјиште, а неговото домаќинство нема 
доволно земја и нема други извори на приходи, може 
да му се додели на бесплатно користење узурпира-
ното земјиште или да му се додели на бесплатно 
користење друго земјиште од општествената сопст-
веност, имајќи го предвид бројот на членовите на 
неговото домаќинство и неговата општа економска 
положба". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Решението за доделување на земјиште на бес-

платно користење, според овој член, го донесува 
општинското собрание". 

Член 5 
Став 1 на член 15 се менува и гласи: 
„Постапката за расправање на имотните односи 

настанати со самовласно заземање на земјишта од 
општествената сопственост се покренува по барање 
од држателот или по пријава на корисникот на тоа 
земјиште. Ако не постои барање односно пријава 
постапката се покренува по службена должност". 

Во ставовите 2 и 3 зборовите „стопанските и оп-
штествените" се заменуваат со зборовите „работните 
и други". 

Член 6 
Членот 16 се брише. 

Член 7 
Во членовите 17 став 2 и 18 став 4 зборовите „ор-

ганот на управата на народниот одбор на општината 
надлежен за работите на имотноправните односи" 
се заменуваат со зборовите „надлежниот орган на 
општинското собрание". 

Во член 18 став 2 наместо „народниот одбор на 
општината на заедничка седница на обата собора" 
се става „општинското собрание", а во став 3 збо-
ровите „околиски суд" се заменуваат со зборовите 
„општински суд" и зборовите „народниот одбор на 
општината" со зборовите „општинското собрание". 

Член 8 
По член 20 се додава нов член 20-а КОЈ гласи. 
„Во решението со кое на држателот не му се 

признава правото на сопственост на заземеното зем-
јиште ќе му се определи рок во кој тој мора да го 
напушти заземеното земјиште. Овој рок не може 
да биде покус од еден, ниту подолг од девет месеци, 
сметано од денот кога решението станало конечно, 
а за земјиште под шума рокот е 15' дена". 

Член 9 
Во член 21 зборовите „органот на управата на 

народниот одбор на околија надлежен за работите 
на имотноправните односи" се заменуваат со зборо-
вите „Републичкиот секретар за финансии". 

Член 10 
Во член 22 став 2 наместо „народниот одбор на 

општината" се става „општинското собрание". 

Член И 
Член 23 се менува и гласи. 
„Решението со кое се признава правото на соп-

ственост на самовласно заземено земјиште му се 
доставува на држателот, на корисникот, на надлеж-
ниот јавен правобранител, а по неговата правосил-
ност и на катастарскиот уред. 

Решението со кое самовласно заземеното зем-
јиште се одзема се доставува на сегашниот држа-
тел, на корисникот, а по неговата правосилност и 
на катастарскиот уред". 

Член 12 
Во член 24 се додава нов став 1 КОЈ гласи: 

„Правосилното решение на општинската коми-
сија за узурпации, со- кое на држателот не му се 
признава право на сопственост на самовласно зазе-
меното земјиште, се смета како извршен наслов за 
отстранување на држателот од заземеното земји -
ште по принуден пат. Еден примерок од записникот 
за отстранувањето на држателот се доставува до 
катастарскиот уред заради впишување на проме-
ната во поседот". 

Сегашниот член 24 станува став 2 на истиот член 
и во него по зборовите „интабулационите книги" се 
бришат запирката и зборовите „како и во земји-
шните книги". 

Член 13 
Членовите 27, 29 и 30 се бришат. 

Член 14 
Во член 32 кратенката „НРМ" се заменува со 

кратенката ,,СРМ". 
Член 15 

Законодавно-правната комисија на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија ќе издаде 
пречистен текст на законот. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
157. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за искористување на земјодел-
ското земјиште, што го донесе Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
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на Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 
година и на седницата на Стопанскиот собор одржана 
на 12 април 1965 година. 

У. бр. 115 
13 април 1965 год 

Скопје 

Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор одржана 
на 12 април 1965 година. 

У. бр. 112 
13 април 1965 год. 

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

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

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за искористување на земјодел-
ското земјиште („Сл. весник на НРМ" бр. 20/60) се 
усогласува со Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и во него се вршат измени и дополну-
вања кои гласат: 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за заштита на земјиштето од еро-
зија и порои („Службен весник на НРМ" бр. 20/60) 
се усогласува со Уставот на Социјалистичка Репу-
блика Македонија и во него се вршат измени и до-
полнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Законот за искористување на земјоделското 

земјиште („Сл. весник на НРМ" бр. 20/60) во член 1 
зборовите „одредбите на Законот" се заменуваат со 
зборот „прописите", а зборовите во заградата се бри-
шат. 

Член 2 
Во член 2 став 2 зборовите „народниот одбор на 

општината со рамноправно учество на обата собора" 
се заменуваат со зборовите: „општинското собрание". 

Член 3 
Член 3 став 2, член 4 и член 5 се бришат. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Правилникот за изработка на 
основните планови за искористување на земјодел-
ското земјиште и за постапката за нивното донесу-
вање („Сл. весник на НРМ" бр. 26/60) и Упатството 
за изработка на економско-техничката документа-
ција („Службен весник на НР Македонија" бр. 20/60). 

Член 5 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

158. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ОД ЕРОЗИЈА 

И ПОРОИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за заштита на земјиштето од 
ерозија и порои, што го донесе Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на седницата на 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ОД 
ЕРОЗИЈА И ПОРОИ 

Член 1 
Во Законот за заштита на земјиштето од ерозија 

и порои („Службен весник на НРМ" бр. 20/60) член 3 
се менува и гласи: 

„Ерозивното подрачје го утврдува со одлука оп-
штинското собрание. 

Ако ерозивното подрачје се протега на терито-
рија на две или повеќе општини, одлуката од прет-
ходниот став ја донесуваат односните општински 
собранија спогодбено, а ако не се спогодат Изврш-
ниот совет". 

Член 2 
Во член 7 зборовите „врз основа на одобрените 

проекти од претходниот член" се бришат. 

Член 3 
Во член 8 зборовите „политичко територијал-

ната единица" се заменуваат со зборовите „опште " 
ствено-политичката заедница". 

Член 4 
Во член 11 зборовите „одобрената" и „одобре-

ниот" се бришат, а зборовите „органот на управата 
надлежен за работите на заштита на земјиштата 
од ерозија и порои на народниот одбор на општи-
ната" се заменуваат со зборовите „надлежниот ор-
ган на општинското собрание". 

Член 5 
Во член 12 зборовите „во граѓанска сопственост" 

се бришат. 
Член 6 

Во член 14 став 3 зборот „стопанска", а во член 
25 став 1 и 2 зборовите „стопанска или друга" се 
заменуваат со зборовите „работна". 

Член 7 
Во член 15 став 2 се менува и гласи: 
„Содржината на основните планови за искорис-

тувањето на противерозивниот систем и постапката 
за нивното донесување ја пропишува републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство". 
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Член 8 
Во член 17 став 1 зборовите „народниот одбор на 

општината односно околијата, со рамноправно уче-
ство на обата собора", а во член 17 став 2 и член 21 
став 1 и став, 2 зборовите „народниот одбор на општи-
ната се рамноправно учество на обата собора", се за-
менуваат со зборовите „општинското собрание". 

Член 9 
Во член 17 став 2 зборовите: „одредби од член 

4—8 од Законот", а во член 18 зборовите: „одредбите 
од глава П оддел 2 од Законот" се заменуваат со 
зборовите „соодветните прописи". 

Член 10 
Во член 28 став 1 по зборовите „на него" на-

место запирка се става точка, а останатиот текст 
до крајот се брише. 

Став 2 се брише. 

Член И 
Член 6, член 9, член 10, член 21 став 3 и член 26 

се бришат. 
Член 12 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" 
159. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАКСИ-
МУМОТ ОБРАБОТЛИВА ЗЕМЈА ШТО СЕ ОСТАВА 

НА СЕМЕЈНИ ЗАДРУГИ И ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ДОМАЌИНСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за максимумот обработ-
лива земја што се остава на семејни задруги и зем-
јоделски домаќинства на подрачјето на Социјалис-
тичка Република Македонија, што го донесе Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 12 
април 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 129 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Уредбата за максимумот на обработлива 
земја што се остава на семејни задруги и земјодел-
ски домаќинства на подрачјето на Народна Репуб-
лика Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 

23/53 и 8/54) се усогласува со Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија во текстот кој гласи. 

З А К О Н 
ЗА МАКСИМУМОТ НА ОБРАБОТЛИВА ЗЕМЈА 
ШТО СЕ ОСТАВА НА СЕМЕЈНИ ЗАДРУГИ И 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОМАЌ,ИНСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
На сопствениците на обработливо селскостопан-

ско земјиште од над 10 хектари, наведени во точ-
ките 2 и 3 од член 4 од Законот за селскостопанскиот 
земјишен фонд од општествена сопственост и 
доделување земја на селскостопанските организа-
ции, им се остава повеќе обработливо селскостопан-
ско земјиште од максимумот, предвиден во член 3 од 
истиот закон, во обем и под условите определени во 
овој закон. 

Член 2 
На семејните задруги со 4 и над 4 потесни семеј -

ства им се остава сето обработливо селскостопанско 
земјиште, во најмногу 25 хектари. 

Член 3 
Во краиштата, каде што земјиштето претежно 

од слаб квалитет и каде што обработката се врши 
екстензивно, на земјоделските домаќинства им се 
остава во сопственост сето обработливо селскосто-
панско земјиште, но најмногу 15 хектари и тоа: 

а) на домаќинствата, чие обработливо селско-
стопанско земјиште се наоѓа на подрачјето на оп-
штините: Берово, Брод, Дебар, Делчево, Кичево и 
Крива Паланка. 

б) на домаќинствата чие обработливо селскосто-
панско земјиште се наоѓа на подрачјето на долуна-
ведените општини и села и тоа: 

1. Општина Битола: Арматуш, Балдовенци, Бра-
тин Дол, Брник, Будимирци, Буково, Велесело, Вра-
новци, Габалавци, Гнилеш, Гопеш, Градешница, Гру-
тките, Грумази, Добровени, Доленци, Долно Орехово, 
Древеник, Ѓавато, Злокуќани, Зовиќ, Ивени, Кажани, 
Кишава, Лавци, Лера, Лисолај, Маково, Магарево, 
Маловиште, Мегленци, Метимир, Мојно, Мусинци, 
Нижеполе, Ново Село, Облаково, Орле, Орехово, Ос-
трец, Паралево, Полог, Путурус, Рапеш, Рамна, Раш-
тани, Ротино, Свиниште, Секирани, Скочивир, Слив-
ница, Снегово, Сович, Српци, Старавина, Старо Змир-
ново, Стражево, Тепавци, Цапари, Црничани и Цр-
новец. 

2. Општина Валандово: Бајрамбос, Башибос, Бу-
лунтули, Градец, Грчиште, Казандол, Кочули и Пла-
вуш. 

3. Општина Гевгелија: Дурутли, Кованци, Кур-
тамзали, Органџали, Петрово, Севендекли, Серменин, 
Џумобос и Хума. 

4. Општина Гостивар: Аџиевци, Беличица, Би-
бај, Битуше, Богдево, Болотин,, Бродец, Велебрдо, Ви-
душе, Волковија, Врановци, Врбен, Врбјани, Галич-
ник, Горјане, Горна Ѓоновица, Горно Јеловце, Грекај, 
Ѓурѓевиште, Долна Ѓоновица, Долно Јеловце, Дуф, 
Железна Река, Жировница, Жужње, Јанче, Калиште, 
Кичиница, Корито, Кракорница, Куново, Ќафа, Ла-
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зарополе, Леуново, Ломница, Маврово, Маврови Ано-
ви, Митрој Крсти, Нивиште, Нистрово, Ниќифорово, 
Ничпур, Ново Село I, Ново Село И, Падалиште, Печ-
ково, Пожаране, Присојница, Рибница, Росоки, Рос-
туша, Селце, Сенце, Симница, Скудриње, Србиново, 
Сретково, Страјане, Сушица, Тануше, Требиште, Тр-
ново, Тресонче и Трница. 

5. Општина Демир Хисар: Бараково, Бабино, Ба-
зерник, Белче, Боиште, Брезово, Вардино, Вирово, 
Големо Илино, Доленци, Единаковци, Железнец, 
Журче, Лесково, Мало Илино, Мренога, Обедник, Ра-
дово,Ракитница, Слепче, Слоештица, Смилево, Стру-
гово, Суводол, Сувогрло и Церово. 

6. Општина Идадија: Арнаќија, Бојане, Буко-
виќ, Горно Свиларе, Грачани, Грачец, Дворец, Копа-
ница, Кучково, Ласкарци, Матка, Никиштане, Па-
ничари, Раовиќ, Радуша, рудник Радуша, Семени-
ште и Чајлане. 

7. Општина Кавадарци: Бегниште, Бохула, Бо-
јанчиште, Брушани, Бунарче, Галиште, Горна Боша-
ва, Горниково, Грбовец, Дабниште, Добротино, Дол-
на Бошава, Драгожел, Драдња, Кесендре, Клиново, 
Конопиште, Кошани, Криев о, Куманичево, Мајдан, 
Мрежичко, Праведник, Радња, Раец, Рожден, Ржа-
ново, Страгово, Фариш, Шешково и Чемерско. 

8 Општина Кале: Блаце, Брест, Бродец, Горњане, 
Дивље, Којнарско, Сушица, Мојанци, Орланци и Та-
нушевци. 

9. Општина Кисела Вода: Алдинци, Вражале, Вр-
текица, Говрлево, Горно Количане, Градовци, Гу-
малево, Дејковец, Добрино, Долно Количани, Дра-
чевица, Држилово, Елово, Зелениково, Јаболци, Кал-
дирец, Малчиште, Нова Брезница, Ново Село, Оси-
чани, Пагаруша, Палиград, Патишка Река, Рамни 
Габер, Света Петка, Смесница, Страхојадица, Тисо-
вица, Умово, Цветово, Црвена Вода, Црни Врв и 
Чифлик. 

10. Општина Кочани: Брбница и Лепопелци. 
11. Општина Кратово: Близанци, Горно Кратово, 

Емирица, Железница, Живалево, Каврак, Кетеново, 
Кнежево, Којково, Кратово, Крилатица, Куклица, 
Куново, Луково, Мушково, Нежилово, Пендак, При-
ковци, Страцин, Талашманце, Тополовиќ, Туралево, 
Филиповци, Шлегово и Шопско Рудари. 

12 Општина Крушево: Белушино, Бирино, Кру-
шево, Норово, Острилци и Селце. 

13. Општина Куманово: Алешевце, Алинце, Арба-
нашко, Брајловце, Балановце, Глажња, Гашинце, 
ДејлсЕце, Длабочица, Добрача, Драгоманце, Дренак, 
Думановце, Желувино, Живиње, Злокуќане, Извор, 
Коинце, Осиче, Пузаљка, Рамно, Ранковце, Ру-
ница, Стража, Струма, Цветишница и Цвиланце. 

14 Општина Неготино: Барово, Бесвица, Драче-
вица, Дрен, Иберли, Клисура, Копришница, Кошар-
ка, Прждево, Страмашево и Человец. 

15. Општина Охрид: Арбиново, Брежани, Веле-
стово, Врбјани, Годивје, Горенци, Елшани, Завој, 
Конско, Косел, Куратица, Лактиње, Мраморец, Пла-
ќе, Пештани, Рамно, Речица, Свиништа, Слатино, 
Сливово, Сирула, Скребатно, Сошани, Трпејца, Турје, 
Црвена Вода и Шипково. 

16. Општина Прилеп: Бонче, Витолишта, Волко-
во, Гостиражни, Дупјачани, Лопатица, Плетвар, При-
лепец, Строеја, Тројанци, Чумово и Штавица. 

17. Општина Пробиштип; Бунеш, Горни Стубол, 
Горно Барбарево, Гризилевци, Добрево, Долни Сту-
бол, Долно Барбарево, Дренок, Древено, Зеленград, 
Злетово, Јамиште, Калмиште, Кундино, Лесново, 
Луково, Неокази, Петрино, Плешанци, Пробиштип, 
Ратавица, Стрмош, Трипатанци, Турско Рудари и 
Шталковица. 

18. Општина Радовиш: Аликеч, Алилобаси. Га-
вран, Горна Враштица, Дедино, Долна Враштица, Ду-
рутлија, Конче, Калаузлија, Каралобаси, Ќоселија, 
Погулево, Ракитец, Смиланци, Супурге, Худаворлија, 
Чешме Маале, Шипковица и Шаинташ. 

19. Општина Ресен: Арвати, Брајчино, Горно Кру-
шје, Кривени, Лева Река, Лескоец и Штрбово 

20. Општина Свети Николе: Богословец, Круши-
ца, СТРОЈменце и Хаџи Бегово. 

21. Општина Струга: Аржаново, Безово, Богојци, 
Боровец, Брчево, Буринец, Вевчани, Вишни, Глобо-
чица, Горна Белица, Горно Татеши, Долно Татеши, 
Дренок, Збажди, Јабланица, Лабуниште, Лакајица, 
Локов, Луково, Мали Влај, Мислодежд,а, Модрич, Не-
рези, Октиси, Пискупштина, Подгорци, Поум, При-
совјани, Радожда, Селце, Ташмаруништа, Тоска, 
Франгово и Шум. 

22. Општипа Струмица: Бадолен, Барбарево, Ба ј -
ково, Варварица, Висока Маала, Дукатино, Костур-
но, Кушкулија, Сед,ларци, и Стиник, 

23. Општина Тетово: Блаце, Бозовце, Бродец, Веј-
це, Вешала, Гајре, Групчин, Гургурница, Дебарце, 
Ѓермол, Јажинце, Јеловце, Копачин Дол, Ларце, 
Лисец, Луковица, Мерово, Ново Село, Првце, Ра-
ковец, Рогачево, Рогле, Селце, Селце Кеч, Старо 
Село, Урвич, Церово, Чифлик и Шипковица. 

24. Општина Титов Велес: Бистрица, Богомила, 
Горно Врановци, Горно Јаболчиште, Долно Јаболчи-
ште, Дреново, Капиново, Крива Круша, Крушје, 
Лисиче, Мелница, Нежилово, Ореше, Папрадиште, 
Слп и Црешнево. 

25. Општина Штип: Брест, Вртешка, Голем Табор, 
Горачино, Горно Трогерци, Доброшани, Јунузлија, 
Калапетровци, Кошево, Кучица, Лесковица, Липов 
Дол, Љуботен, Никокам, Оџалија, Пенуш, Пиперово, 
Почилово, Пухче, Селце, Степанци, Суво Грло, Тана-
тарци, Тестемелци, Црешка, Чифлик, Шашаварлија 
и Шопур. 

Член 4 
Домаќинствата, кои имаат обработливо селско^ 

стопанско земјиште, и во ридските места и во полета, 
ќе се третираат како домаќинства со обработливо 
селскостопанско земјиште од слаб квалитет или со 
обработливо селско-стопанско земјиште од добар ква-
литет во зависност од тоа кое од ова земјиште по 
површина е поголемо во споредба со вкупната повр-
шина што ја има домаќинството. 

Член 5 
В И Ш О К О Т на обработливата површина над макси-

мумот што е определен во членовите 2 и 3 од овој 
закон влегува во селскостопанскиот земјишен фонд 
и станува општествена сопственост, во смисла на 
член 1 од Законот за селскостопанскиот земјишен 
фонд од општествена сопственост и за доделување 
земја на селскостопанските организации. 
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Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

160. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ И 
КОРИСТЕЊЕТО НА ЗЕМЈИШТАТА ВО 
ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за хидромелиоративните системи 
и користењето на земјиштата во хидромелиоративни-
те системи што го донесе Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор одр-
жана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 113 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за хидромелиоративните системи 
и користењето на земјиштата во хидромелиоратив-
ните системи („Службен весник на НРМ" бр. 42/61) 
се усогласува со Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и во него се вршат измени и до-
полнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ 

СИСТЕМИ И КОРИСТЕЊЕТО НА ЗЕМЈИШТАТА 
ВО ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ 

Член 1 
Во Законот за хидромелиоративните системи и 

користењето на земјиштата во хидромелиоратив-
ните системи („Службен весник на НРМ" бр. 42/61) 
во член 2, член 9, член 12 став 2 и 3 и член 31 став 
1 зборовите „политичко-територијалиа единица" се 
заменуваат со зборовите „општествено-политичка за-
едница". 

Член 2 
Во член 5 зборовите „стопански и општествени 

организации, установи" се заменуваат со зборовите 
„работни и други организации". 

Член 3 
Во член 18 став 1 и член 25 став 1 и 2 пред збо-

рот „стопански" се додава зборот „земјоделски". 
Во член 18 став 2 зборовите „Секретаријат за 

земјоделство и шумарство на Извршниот совет" се 

заменуваат со зборовите „републички секретар за 
земјоделство и шумарство". 

Член 4 
Член 22 се менува и гласи: 
„Основниот план за користењето на земјиштето 

во подрачјето на хидромелиоративниот систем се 
поднесува на одобрување на општинското собрание, 
а ако системот се протега на подрачје на две или 
повеќе општини, на Извршниот совет. Заедно со ос-
новниот план се доставуваат и приговорите на ко-
рисниците на системот што не ги усвоила органи-
зацијата". 

Член 5 
Во член 27 став 1, член 34 став 2 и член 35 став 

1 зборовите „органот на управата надлежен за ра-
ботите на земјоделството на народниот одбор на оп-
штината" и во член 33 зборовите „органот на упра-
вата надлежен за работите на финансиите на народ-
ниот одбор на општината" се заменуваат со зборовите 
„надлежниот орган на општинското собрание". 

Член 6 
Во член 27 став 4 зборовите „одредбите од За-

конот" и во член 37 зборовите „Глава VIII (член 92 и 
93) од Законот" се заменуваат со зборот „прописите". 

Член 7 
Во член 31 став 1 зборовите „народниот одбор на 

општината" се заменуваат со зборовите „општинско 
собрание". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Ако хидромелиоративниот систем се протега н1 

територија на две или повеќе општини согласноста 
од претходниот став ја даваат спогодбено односните 
општински собранија, а ако не се спогодат Изврш-
ниот совет". 

Член 8 
Во член 36 по зборовите „во смисла на" се дода-

ваат зборовите „прописите за искористување на зем-
јоделското земјиште" и се става точка, а останатите 
зборови до крајот се бришат. 

Член 9 
Член 14 став 2, член 20, член 41 и член 42 се 

бришат. 
Член 10 

С В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

161. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА 
ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за изменување на Законот 
за Фондовите за патишта што го донесе Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
мицата па Републичкиот собор одржана на 6 април 
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1965 година и на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 65 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за фондовите за патишта (, Служ-
бен весник на НРМ" бр. 11/62) се усогласува со Ус-
тавот на Социјалистичка Република Македонија и 
се донесува Закон, кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 

ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ПАТИШТА 

Член 1 
Законот за фондовите за патишта („Службен 

весник на НРМ" бр. 11/62) престанува да важи. 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

162. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВ-

НИТЕ ПРАЗНИЦИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за државните празници 
на Социјалистичка Република Македонија, што го 
донесе Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 12 април 1965 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор одржана на 12 
април 1965 година. 

У. бр. 130 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за државните празници во На-
родна Република Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 24/60 година) се усогласува со Ус-
тавот на Социјалистичка Република Македонија 
и во него се вршат измени, така што неговиот текст 
гласи: 

З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
За државни празници на Социјалистичка 

Република Македонија се прогласуваат: а) 2 август 

— денот на Илинденското востание и одржува-
њето на 1-то заседание на АСНОМ и б) 11 Октом-
ври — денот на народното востание во Македо-
нија. 

Ако некој од овие денови паѓа во недела, 
како празник се смета и следниот работен ден 
по него. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

163. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА УПОТРЕБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 

СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА СУДСКИ 
ЗГРАДИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Законот за начинот на употреба на допол-
нителните средства за изградба на судски згради 
што го донесе Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 6 април 1965 година и на седни-
цата на Организационо-политичкиот собор одржана 
на 12 април 1965 година. 

У. бр. 89 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за начинот на употребата на 
дополнителните средства за изградба на судски 
згради („Службен весник на НРМ" бр. 41/60) се 
усогласува со Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и се донесува Закон кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ДОПОЛНИ-

ТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА 
СУДСКИ ЗГРАДИ 

Член 1 
Законот за начинот на употреба на дополнител-

ните средства за изградба на судски згради („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 41/60) престанува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службениот весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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164. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА УЧИ-

ЛИШТАТА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Се прогласува Законот за престанок на важ-
носта на Законот за училиштата за стручно образо-
вание на земјоделците што го донесе Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 
1965 година и на седницата на Просветно-културниот 
собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 86 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за училиштата за стручно об-
разование на земјоделците („Службен весник на 
НРМ" бр. 19/56 и 23/58) се усогласува со Уставот и 
неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ЗАКОНОТ 
ЗА УЧИЛИШТАТА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Законот за училиштата за стручно образование 

на земјоделците („Службен весник на НРМ" бр. 
19/56 и 23/58) престанува да важи. 

Член 2 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од него-

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

165. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УЧИ-
ЛИШТАТА ЗА КВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Законот за училиштата за квалификувани 
работници, што го донесе Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 6 април 1965 година 
и на седницата на Просветно-културниот собор одр-
жана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 87 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија Законот за училиштата за квалификувани 
работници („Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" бр. 38/57 година) се усогла-
сува со Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и се донесува Закон кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 

ЗА УЧИЛИШТАТА ЗА КВАЛИФИКУВАНИ 
РАБОТНИЦИ 

Член 1 
Законот за училиштата за квалификувани ра-

ботници („Службен весник на НРМ" бр. 38/57) пре-
станува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

166. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ПОДРОБНАТА КАНАЛСКА МРЕЖА 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Законот за финансирање на подробната ка-
налска мрежа, што го донесе Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор одржана 
на 12 април 1965 година. 

У. бр. 108 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за финансирање изградбата на 
подробната каналска мрежа („Службен весник на 
НРМ" бр. 23/59) се усогласува со Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија и се донесува За-
кон кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБАТА НА ПОДРОБ-

НАТА КАНАЛСКА МРЕЖА 

Член 1 
Законот за финансирање изградбата на подроб-

ната каналска мрежа („Службен весник на НРМ" 
број 23/59) престанува да важи. 
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Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

167. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-

НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА 
ВЕТЕРИНАРНИТЕ СТАНИЦИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Уредбата за ветеринарните станици, што го 
донесе Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 12 април 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 117 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Уредбата за ветеринарните станици („Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 16/50) се усогласува со 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и се донесува закон кој гласи: 

и на седницата на Организационо-политичкиот со-
бор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 132 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за одредување имиња на населе-
ните места, улиците и плоштадите и за нумерирање 
на куќите („Службен весник на НРМ" бр. 9/48 и 
22/49) се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ИМИЊА НА НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА, УЛИЦИТЕ И ПЛОШТАДИТЕ И ЗА 
НУМЕРИРАЊЕ НА КУЌИТЕ 

Член 1 
Законот за определување имиња на населените 

места, улиците и плоштадите и за нумерирање на 
куќите („Сл. весник на НРМ" бр. 9/48 и 22/49), пре-
станува да важи како и прописите донесени врз 
основа на него. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА 

ЗА ВЕТЕРИНАРНИТЕ СТАНИЦИ 

Член 1 
Престанува да важи Уредбата за ветеринарните 

станици („Службен весник на НРМ" бр. 16/50) како 
и прописите донесени врз основа на неа. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

. 168. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОДРЕ-
ДУВАЊЕ ИМИЊА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, 
УЛИЦИТЕ И ПЛОШТАДИТЕ И ЗА НУМЕРИРАЊЕ 

НА КУЌИТЕ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Законот за одредување имиња на населе-
ните места, улиците и плоштадите и за нумерирање 
на куќите, што го донесе Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 12 април 1965 година 

169. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОР-
ГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за органите на управата во На-
родна Република Македонија, што го донесе Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата ЈФ Републичкиот собор и Организацио-
но политичкиот собор одржана на 12 април 1965 
година. 

У. бр. 138 
13 април 1965 год, 

С к о п ј е Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за органите на управата во 
Народна Република Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 32/62) се усогласува со Уставот на Со-
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цијалистичка Република Македонија и во него се 
вршат измени и дополнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Називот на Законот за органите на управата во 

Народна Република Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 32/62), се менува и гласи: „Закон за 
републичките органи на управата". 

Член 2 
Член 1 се менува и гласи: „Со овој закон се 

утврдуваат републичките органи на управата за вр-
шење работите на државната управа од надлеж-
носта на Републиката". 

Член 3 
Член 2 се брише. 

Член 4 
Член 3 се менува и гласи: „Републичките орга-

ни на управата ги извршуваат сојузните и репуб-
личките закони, општествените планови и другите 
прописи и општи акти, ја спроведуваат политиката 
утврдена од Собранието, ја следат состојбата во об-
ласта за која се образувани, организираат и вршат 
определени служби, подготвуваат нацрти на закони 
и други прописи и вршат други стручни работи за 
Собранието и Извршниот совет, решаваат во управ-
ните работи, вршат управен надвор и други управ-
ни дејства во рамките на правата и должностите на 
Републиката". 

Член 5 
Член 4 се менува и гласи: „До донесувањето на 

Законот за републичката управа сходно ќе се при-
менуваат одредбите на Сојузниот закон за држав-
ната управа". 

Член 6 
Во називот на оддел П зборовите „и совети" се 

бришат. 
Член 7 

Член 5 се менува и гласи: „Републички органи 
на управата се: републичките секретаријати и дру-
ги органи на управата". 

Член 8 
Член 6 се менува и гласи: 
„Републички секретаријати се: 
Републички секретаријат за внатрешни работи; 
Републички секретаријат за финансии; 
Републички секретаријат за законодавство и 

организација; 
Републички секретаријат за општи стопански ра-

боти; 
Републички секретаријат за индустрија; 
Републички секретаријат за трговија и туризам; 
Републички секретаријат за земјоделство и шу-

марство; 
Републички секретаријат за сообраќај и врски; 
Републички секретаријат за труд; 
Републички секретаријат за правосудство; 

Републички секретаријат за буџет и организаци-
ја на управата; 

Републички секретаријат за информации; 
Републички секретаријат за народна одбрана; 
Републички секретаријат за градежништво и ко-

мунални работи; 
Републички секретаријат за народно здравје и 

социј алиа политика; 
Републички секретаријат за просвета; 
Републички секретаријат за култура". 

Член 9 
Во член 7 зборовите: „како управна установа" се 

бришат, а зборот „завод" се заменува со зборовите: 
„Републички завод". 

Став 2 се брише. 

Член 10 
Во член 8 зборовите: „како управна установа" се 

бришат, а зборот „Завод" се заменува со зборовите 
„Републички завод". 

Член 11 
Член 9 се менува и гласи: „До донесувањето на 

закон за републичката управа останатите органи на 
управата и другите органи што вршат работи од на-
длежност на Републиката продолжуваат со работа 
според досегашните прописи". 

Член 12 
Во оддел И називот под точка 2 и членовите 

10—22 се бришат. 
Член 13 

Во оддел II точка 3 под „а" зборот „Државни" 
се заменува со зборот „Републички". 

Член 14 
Во членовите 23 и 24 зборот „Државниот" се за-

менува со „Републичкиот". 

Член 15 
Член 25 се брише. 

Член 16 
Во оддел 11 називот во точка 3 „б" и членовите 

26—30 се бришат. 
Член 17 

Во членовите 31 и 32 зборот „Секретаријатот" се 
заменува со зборовите: „Републичкиот секретаријат", 
а во член 31 зборовите „ги врши стручните работи во 
рамките на надлежноста на Извршниот совет во 
областа на надзорот над законитоста на работата на 
народните одбори" се заменуваат со зборовите: „ги 
врши стручните работи во рамките на надлежноста 
на Извршниот совет во врска со правото на Советот 
да го запира извршувањето на општите акти на оп-
штинските собранија, доколку тоа не спаѓа во дело-
кругот на друг републички орган". 

Член 18 
Член 33 се менува и гласи: „Републичкиот секре-

таријат за индустрија го следи извршувањето на ре-
публичкиот општествен план во областа на инду-
стријата, рударството како и занаетчиството во це-
лина, го следи дејството на економските мерки и 
стопанскиот систем во тие области; ја следи рабо-
тата на установите и институтите и другите органи-
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зации во областа на унапредувањето на индустри-
ското производство и технологијата, обезбедува 
спроведување на прописите за индустриско-технич-
ките инспекции, му предлага на Извршниот совет 
донесување на прописи и преземање на мерки во 
областа за која е основан и врши други управни ра-
боти од надлежноста на Републиката, доколку некои 
од нив не се ставени во надлежност на други репуб-
лички органи. 

Во состав на Републичкиот секретаријат за ин-
дустрија се Инспекторатот за парни котли, Рудар-
ско-металуршкиот инспекторат и Електро-енергет-
скиот инспекторат". 

Член 19 
Во членовите 34—38 зборот „Секретаријатот" се 

заменува со зборовите: „Републичкиот секретаријат". 
Член 20 

По членот 33 се додаваат нови членови кои 
гласат: 

„Член 38а 
Републичкиот секретаријат за сообраќај го сле-

ди извршувањето на републичкиот општествен план 
во областа на речниот и езерскиот сообраќај и па-
тиштата, како и дејството на стопанскиот систем; 
работите од областа на радио-сообраќајот, му пред-
лага на Извршниот совет донесување на прописи и 
мерки за изградба и подобрување на сообраќајот и 
патната мрежа, го обезбедува спроведувањето на 
прописите за инспекцијата на сообраќајот и врши 
други управни работи од републичка надлежност во 
областа на сообраќајот и патиштата, доколку некои 
од тие работи не се ставени во надлежност на друг 
републички орган на управата. 

Во состав на Секретаријатот за сообраќај е Ре-
публичкиот сообраќаен инспекторат. 

Секретаријатот, спрема Д,ирекцијата за изградба 
на делот од автопатот „Братство-единство" на СРМ, 
ги врши правата и должностите определени во член 
43 од Законот за државната управа. 

Член 386 
Републичкиот секретаријат за информации се 

грижи за редовното известување на јавноста преку 
печатот, радиото, телевизијата, филмот и другите 
известувачки средства за работата и мерките на Со-
бранието на СРМ, Извршниот совет и републичките 
органи; го следи пишувањето и работата на печатот 
и емисиите на радиото, телевизијата и филмот и 
другите информативни средства за дејноста на Со-
бранието, Извршниот совет и републичките органи 
и за тоа го информира Извршниот совет; се грижи 
за унапредувањето на информативната служба, ја 
помага работата на органите, установите и организа-
циите што се занимаваат со информативна дејност, 
давајќи им стручна и друга помош и му предлага на 
Извршниот совет мерки за подобрување работата на 
печатот и другите средства за информации; врши 
надвор во поглед законитоста над работата на радио-
дифузните и релејните станици, врши и други уп-
равни работи во областа на информациите, доколку 
некои од тие работи не се ставени во надлежност на 
друг републички орган. 

Член 38в 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана 

ги врши работите што се однесуваат на приготвува-
ње и преземање мерки: за организација и мобилиза-
ција на одбранбените сили на земјата и на изворите 
потребни за народната одбрана, за извршување на 
воената обврска на граѓаните, државните органи, ра-
ботните и други организации во областа на народ-
ната одбрана, врши управни и стручни работи на 
планот на цивилната заштита, врши контрола на 
подготовките на одбраната и ги усогласува по д готов-
ките и плановите со настанатите промени во областа 
на народната одбрана. 

Член 38г 
Републичкиот секретаријат за градежништво и 

комунални прашања го следи извршувањето на ре-
публичкиот општествен план во областа на градеж-
ништвото, станбената и комуналната изградба и ур-
банизмот; го следи дејството на економските мерки 
и стопанскиот систем во тие области, ја следи рабо-
тата на установите, институтите и другите органи-
зации од областа на унапредувањето на градежниш-
твото, организацијата и станбено-комуналната из-
градба; го обезбедува спроведувањето на прописите 
за градежната и урбанистичката инспекција; му 
предлага на Извршниот совет донесување на про-
писи, преземање мерки во областа за која е основан 
и врши други управни работи од надлежноста на 
Републиката, доколку некои од нив не се ставени 
во надлежност на друг републички орган на упра-
вата. 

Во состав на Републичкиот секретаријат за гра-
дежништво и комунални прашања е Градежнио г 
инспекторат. 

Член 38д 
Републичкиот секретаријат за народно здравје 

и социјална политика ги врши управните работи од 
надлежноста на Републиката во областа на зашти-
тата на народното здравје, организацијата на здрав-
ствената служба и снабдувањето на Републиката со 
лекови, санитетски уреди и друг санитетски мате-
ријал, ги врши управните работи од надлежноста на 
Републиката во областа на социјалната политика, 
особено во областа на заштитата на војните и дру-
гите инвалиди, мајките и децата, малолетните лица 
и старателството, работите на осигурувањето на ли-
цата кои не се опфатени со социјално осигурување 
и другите видови на социјална заштита на граѓаните 
како и системот и организацијата на социјалната 
заштита. 

Во состав на Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика е санитарниот 
инспекторат, а спрема Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита Секретаријатот врши определени 
права и должности. 

Член 38ѓ 
Републичкиот секретаријат за просвета врши 

управни работи од републичка надлежност во обла-
ста на школството и наставата, претшколското обра-
зование, образованието на возрасните, физичката 
култура и вонармиското воено воспитување и во 
другите области на школувањето и наставата. 
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Републичкиот секретаријат за просвета ги врши 
правата и должностите предвидени во член 46 од 
Законот за државната управа спрема Заводот за 
унапредување на школството. 

Член 38е 
Републичкиот секретаријат за култура врши оп-

ределени управни работи од републичка надлежност 
од областа на театарот, музеите, филмот и во дру-
1ите области на културата, како и во областа на на-
уката, доколку тие работи не се ставени во надлеж-
ност на други органи". 

Член 21 
Во член 39 зборовите „секретаријатите на Из-

вршниот совет" се заменуваат со зборовите: „Репуб-
лички секретаријати", а зборовите „самостојните 
установи, стопанските здруженија и другите само-
стојни организации" се заменуваат со зборовите „ра-
ботните и другите организации". 

Член 22 
Во оддел П точка 3 под „г" и во членовите 40 и 41 

зборовите „завод" се заменуваат со зборовите ,,Ре-
публички завод". 

Член 23 
Називите на одделите Ш и IV и членовите 42—52 

и од членовите 55—58 се бришат. 

Член 24 
Во член 59 зборот „Државниот" се заменува со 

зборот „Републичкиот". 

Член 25 
Во член 60 став 1 се брише. 

Член 26 
Во текстот на Законот зборовите „Народна Ре-

публика" се заменуваат со „Социјалистичка Репуб-
лика", а зборовите „Народно собрание" со „Со-
брание". 

Член 27 
Со влегувањето во сила на овој закон престану-

ваат да в а ж а т ^ а к о н о т за основање на Републич-
киот секретаријат за градежништво и комунални 
прашања и Републичкиот секретаријат за народно 
здравје и социјални работи („Сл. весник на СРМ" 
бр. 30/63),/Уредбата за основање на Секретаријатот 
за народна одбрана на Извршниот совет („Сл. ве-
сник на НРМ" бр. ЗР/56)^Уредбата за основање на 
Секретаријатот за сообракај на Извршниот совет 
(„Сл. весник на НРМ" бр. 36/60), ^Уредбата за основа-
ње на Секретаријатот за информации на Извршниот 
совет („Сл. весник на НРМ" бр 14/61) и Уредбата за 
основање на Републичкиот сообраќаен инспекторат 
(„Сл весник на СРМ" бр 33/64). 

Член 28 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

170. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-

КРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за прекршоците против јавниот 
ред и мир, што го донесе Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 6 април 1965 година и 
на седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 95 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за прекршоци против јавниот ред 
и мир („Службен весник на НРМ" бр. 10/49, 30/51 и 
19/56) се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и во него се вршат измени 
и дополнувања, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД 

И МИР 

Член 1 
Во Законот за прекршоците против јавниот ред 

и мир („Службен весник на НРМ" бр. 10/49, 30/51 и 
19/56) член 1 се менува и гласи: 

„Прекршок против јавен ред и мир врши ОНОЈ 

ШТО со своето поведение или постапки го нарушува 
мирот на граѓаните, го нарушува јавниот морал, го 
смеќава правилното ползување на Јавните објекти 
и станбени згради, му пречи на движењето и со-
обраќајот по улиците и другите јавни места или на 
друг начин Ја нарушува општествената дисциплина 
и мирот на граѓаните". 

Член 2 
Во член 2 став 1 точката И се брише. 

Член 3 
Член 3 се менува и гласи: 
„Сторителот на прекршок од член 2 на овој за-

кон ќе се казни и тоа: 
1. За прекршок од точките 2, 3, 5, 6 и 13 со каз-

на затвор во траење до 30 дена. 
2. За прекршок од точките 1, 7, 9, 18 и 19 со 

казна затвор во траење до 15 дена или со парична 
казна до 20.000 динари. 

3. За прекршок од точките 4, 8, 10, 12, 14 и 16 
со казна затвор во траење до 10 дена или со парич-
на казна до 10.000 динари. 
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4. За прекршок од точките 15 и 17 со парична 
казна до 5.000 динари". 

Член 4 
Во член 4 став 1 се менува и гласи: 
„За прекршок од точките 2, 5, 6, 12 и 13 на ОВОЈ 

закон, покрај казната, може да се изрече и заштит-
на мерка — упатување на престој во определено ме-
сто во траење од 6 месеци до 2 години". 

Став 2 се брише. 
Член 5 

Член 6 се брише. 
Член 6 

Во член 7 став 1 зборовите „надлежниот држа-
вен орган" се заменуваат со зборовите „надлежниот 
орган на управата". 

Став 2 се менува и гласи: 
„За собирање на доброволни прилози на подрач-

је на општина одобрение издава Општинскиот ор-
ган на управата надлежен за внатрешни работи, а 
за подрачје на две или повеќе општини или за под-
рачјето на Социјалистичка Република Македонија 
одобрение издава Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи". 

Во став 3 зборовите „надлежниот државен ор-
ган" се заменуваат со зборовите „надлежниот ор-
ган на управата", а последната реченица „Прилози-
те собрани без одобрение ќе се одземат во полза на 
фондот наведен во член 9 од Основниот закон за 
прекршоците" се брише. 

Во член 6 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Покрај казната од претходниот став, ќе се из-

рече и заштитна мерка одземање на собраните при-
лози". 

Член 7 
Во член 8 став 1 се менува и гласи: 
„Општинските собранија, во границите наведе-

ни во член 1 од овој закон можат со свои одлуки 
да определуваат и други прекршоци против јавниот 
ред и мир на своето подрачје". 

Став 2 се брише. 
Член 8 

Член 9 се брише. 
Член 9 

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

171. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИС-

КОРИСТУВАЊЕ НА ПАСИШТАТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за искористување на пасиштата, 
што го донесе Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 12 април 1965 година и на седницата 

Бр. 16 - С'1 р. ЗВЗ 

на Стопанскиот собор одржана на 12 април 1965 
година. 

У. бр. 106 Претседател 
13 април 1965 год. на Собранието на СРМ, 

Скопје Видое Смилевски, с. р. 

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за искористување на пасиш-
тата („Службен весник на НРМ" бр. 20/60) се усо-
гласува со Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и во него се вршат измени и дополну-
вања кои гласат: 

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

Член 1 
Во Законот за искористување на пасиштата 

(,,Службен весник на НРМ" бр. 20/60) во член 1 збо-
рот „Законот" се заменува со зборот „прописите", по 
зборот „земјиште" се става точка, а останатиот текст 
до крајот на реченицата се брише. 

Член 2 
Во член 2 зборовите „стопански организации, 

како и земјоделски установи" и во член 4 став 1 
зборовите „стопанските организации" се заменуваат 
со зборовите „земјоделски работни организации", а 
во член 13 став 1 и 2 и член 14 став 1 и 2 зборовите 
„стопанската организација или земјоделската уста-
нова" се заменуваат со зборовите „земјоделска ра-
ботна организација". 

Член 3 
Во член 3 став 1 зборовите „и установи" се бри-

шат, а зборовите „народниот одбор на општината со 
рамноправно учество на обата собора" се замену-
ваат со зборовите „општинското собрание". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Доделените пасишта организациите ги користат 

под условите за искористување на земјоделското 
земјиште доделено од селскостопанскиот земјишен 
фонд". 

Член 4 
Во член 4 став 1 и 2 и член 5 став 1 зборот „зем-

јоделци" се заменува со зборовите „земјоделски 
производители", а во член 15 зборот „земјоделец" се 
заменува со зборовите „земјоделски производители''. 

Член 5 
Во член 7 став 2 зборот „изработката" се заме-

нува со зборот „содржината", а зборовите „репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на земјоделството" се заменуваат со зборовите „ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство". 

Член 6 
Во член 8 став 1 зборовите „Народниот одбор на 

општината, со рамноправно учество на обата со-
бора" и во став 2 зборовите „народниот одбор" се 
заменуваат со зборовите „општинското собрание". 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 7 
Член 9 се менува и гласи: 
„Минимум агротехнички мерки или одделни 

агротехнички односно агромелиоративни мерки, оп-
штинското собрание ги пропишува во сообразност 
со прописите за искористување на земјоделското 
земјиште што се однесуваат на пропишувањето на 
агротехнички и агромелиоративни мерки". 

Член 8 
Член 5 став 3 и 4, член 6 став 2, член 12, член 

16 и член 17 се бришат. 
Член 9 

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

172. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНАТА ЗАШТИТА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за здравствената заштита и ор-
ганизација на здравствената служба, што го донесе 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 12 април 1965 година и на седницата на Социјал-
но-здравствениот собор одржана на 12 април 1965 
година. 

У. бр. 123 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за здравствена заштита и ор-
ганизација на здравствената служба („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 17/61 и 11/64), се усогласува со Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија и во 
него се вршат измени и дополненија кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Во Законот за здравствената заштита и органи-

зација на здравствената служба („Службен весник 
на НРМ" бр. 17/61) во член 1 став 2 се брише. 

Член 2 
Во член 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Сите граѓани имаат право на здравствена заш-

тита". 

Член 3 
По членот 1 се додава нов член кој гласи: 

„Член 1а 
Како здравствена заштита во смисла на ОВОЈ 

закон се подразбира спречувањето и сузбивањето 
на заболувањата и повредите, што порано поставу-
вање на дијагноза и благовремено лекување и реха-
билитација на заболените и повредените лица, од-
странување на причините на болестите, искорену-
вање на определени болести, здравствено просвету-
вање и унапредување на здравствената состојба 
воопшто". 

Член 4 
Членот 4 се менува и гласи; 
„Здравствената заштита непосредно ја спрове-

дуваат здравствените установи и здравствените ра-
ботници. 

Здравствените установи и органите на здравстве-
ната служба соработуваат со санитетската служба 
на Југословенската народна армија, со југословен-
скиот црвен крст, со здруженијата на здравствените 
работници, со заедниците на здравствените устано-
ви, со заводите за социјално осигурување, со работ-
ните и други заинтересирани организации и со гра-
ѓаните". 

Член 5 
Членот 6 се менува и гласи: 
„,Здравствените установи се самостојни и само-

управни работни организации кои вршат дејност од 
посебен општествен интерес". 

Член 6 
Членовите 8 и 9 се бришат. 

Член 7 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Лекарите и другите здравствени работници во 

својата стручна работа секој во својот делокруг се 
самостојни и независни и вршат стручни работи на 
здравствена заштита според постигнувањата на 
современата медицинска и другите науки. 

Во давањето на здравствена заштита здравстве-
ните работници се должни во најголема мера да ги 
користат своите стручни способности и сносат од-
говорност за својата стручна работа". 

Член 8 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Лекарите и другите здравствените работници 

во давањето на здравствена заштита постапуваат во 
склад со начелата на етиката на здравствените ра-
ботници и општествените норми што се израз на со-
цијалистичките општествени односи. 

Во заедничката работа, здравствените работници 
учествуваат рамноправно и се придржуваат на упат-
ствата на лекарот, односно здравствениот работник 
кој раководи со работата. 

Лекарите и другите здравствени работници сво-
ите стручни знаења и искуства ги пренесуваат на 
своите соработници и другите здравствени работ-
ници". 

Член 9 
По членот 12 се додава нов член кој гласи 

„Член 12а 
Здравствените работници не можат да вршат 

самостојна приватна професионална здравствена 
дејност". 
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Член 10 
Членовите 40, 41, 42 и 43 се бришат, 

Член 11 
Членот 52 се менува и гласи: 
„Задачите на здравствените установи и видови-

те на здравствената заштита што тие ги укажуваат 
на граѓаните се одредуваат со прописите, статутот на 
установата и актот за основање на установата. 

Со прописите, статутот и актот за основање на 
установата може да се предвиди здравствената уста-
нова да врши определени работи на здравствена 
заштита на одредено подрачје и да води здравстве-
на евиденција". 

Член 12 
Ставот 2 од член 62 се брише. 

Член 13 
Членот 63 се менува и гласи: 
„Здравствената установа има статут. 
Со статутот на здравствената установа се уре-

дува особено: 
— дејноста што ќе ја врши здравствената уста-

нова; 
— начинот на вршењето на дејноста на устано-

вата; 
— органите на управувањето на установата; 
— внатрешната организација; 
— делокругот и одговорноста на органите на 

управувањето; 
— правата на работните луѓе во управувањето 

со установата; и 
— други прашања од значење за самоуправува-

њето во установата". 
Член 14 

Членот 64 се менува и гласи: 
„Општинското собрание го потврдува статутот 

на здравствената установа на чие подрачје е седиш-
тето на установата, а Извршниот совет на здрав-
ствените установи што тој ги основал". 

Член 15 
По членот 109 се додава нов член кој гласи: 

„Член 109а 
За основањето и престанокот на здравствените 

установи се применуваат прописите за установите". 

Член 16 
Членовите од НО до 123 заклучно се бришат. 

Член 17 
Глава VI со членовите од 124 до 140 заклучно 

се менува и гласи: 
VI 

УПРАВУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

Член ИОа 
„Здравствените работници ги остваруваат своите 

права на управување непосредно и преку органите 
на управување на кои им поверуваат одделни функ-
ции во склад со законот и статутот на установата" 

Член Ш а 
„Во здравствените установи постојат следните 

органи на управување: совет, управен одбор и упра-
вител или директор. 
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Со статутот на здравствената установа можат 
да се образуваат стручни, надзорни и други органа 
на установата". 

Член 112а 
„Во управувањето со определени работи на уста-

новата учествуваат и заинтересираните органи и 
претставници на заинтересираните организации и 
општествената заедница (претставници на опште-
ствената заедница), како членови на советот на 
установата. Со статутот на установата се определу-
ва бројот на претставниците на општествената заед-
ница, како и кои заинтересирани организации деле-
гираат свои претставници во советот на установата 

Доколку собранието на општината на чие под-
рачје се наоѓа здравствената установа не е нејзин 
оснивач, има право во советот на установата да де-
легира определен број на членови предвидени со 
статутот на установата". 

Член ИЗа 
„Советот на здравствената установа го сочину-

ваат членови кои ги избира работната заедница од 
својата средина, членови кои ги именува основачот 
и членови кои ги делегираат одделни органи, уста-
нови и организации. Работната заедница избира две 
третини од членовите на советот. 

Здравствена установа чија работна заедница 
има помалку од 30 члена функцијата на советот на 
установата ја врши работната заедница". 

а) С о в е т 

Член 114а 
„,Советот на здравствената установа од редот на 

членовите кои ги избира работната заедница избира 
претседател на советот. 

Во здравствената установа чија работна заедни-
ца има помалку од 5 члена претседателот на советот 
може да биде избран и од претставниците на опште-
ствената заедница. 

Мандатот на членовите на советот трае 2 години 
со тоа што половината од нив се бираат секоја го-
дина. 

Исто лице не може да биде избрано за член на 
советот повеќе од два пати едноподруго". 

Член 115а 
„Со статутот на здравствената установа се одре-

дува делокругот на советот. 
Советот одлучува за општите прашања на здрав-

ствената установа, а особено: 
— донесува статут и други општи акти; 
— донесува планови и програми за работа и раз-

виток на здравствената установа; 
— донесува финансов план и завршна сметка; 
— разгледува извештај на установата; 
— одлучува за проширувањето и промената на 

дејноста на здравствената установа; 
— одлучува за припојувањето, спојувањето и 

делењето на установата, како и за осамосталувањето 
на нејзините работни единици; 

— распишува конкурс за директор, односно уп-
равител го именува и разрешува; 

— ги разгледува предлозите, претставките на 
заинтересираните органи, организации и граѓани во 
врска со работата на здравствената установа; 
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— врши и други работи и одлучува за други 
општи прашања кои со закон и со статутот на уста-
новата му се ставени во надлежност. 

За внатрешната организација на работата и рас-
пределбата на доходот во здравствената установа 
одлучуваат само членовите на советот кои ги избира 
работната заедница од редот на своите членови (со-
вет во потесен состав)". 

б) Управен одбор 

Член 116а 
„Управниот одбор на установата го сочинуваат 

членовите кои ги бира советот од редот на членовите 
на работната заедница. 

Бројот на членовите на управниот одбор' и опре-
делен број на заменици се одредува со статутот на 
здравствената установа. 

Во здравствената установа чија работна заед-
ница има помалку од 10 члена, функција на управен 
одбор ја врши работната заедница. 

Директорот односно управителот на здравстве-
ната установа по својот положај е член на управ-
ниот одбор. 

Претседателот на советот не може да биде член 
на управниот одбор". 

Член 117а 
„Управниот одбор од својата средина избира 

претседател. 
Директорот односно управителот на здравстве-

ната установа не може да биде избран за претсе-
дател на управниот одбор". 

Член Ива 
„,Мандатот на членовите на управниот одбор 

трае една година. 
Советот, односно работната заедница можат да 

отповикаат член на управниот одбор и пред истекот 
на неговиот мандатен период под услови и на начин 
утврдени со закон и статутот на здравствената уста-
нова. 

Исто лице не може да биде избрано за член на 
управниот одбор повеќе од два пати едноподруго" 

Член 119а 
„Управниот одбор одлучува за работата на 

здравствената установа, приготвува предлози на оп-
штите акти и плановите за работа и развиток на 
здравствената установа, се грижи за извршување4 

на акти и заклучоците на советот и врши и други ра-
боти што му се ставени во делокруг врз основа на 
закон и статутот на установата". 

в) Управник — директор 

Член 120а 
„Директорот односно управителот на здравстве-

ната установа го именува советот врз основа пред-
логот на Конкурсната комисија, 

Именувањето и разрешувањето на управителот 
односно директорот се врши по општите прописи за 
именување и разрешување на дирекор во работните 
заедници". 

Член 121а 
„За директор односно управител на здравстве-

на установа може да биде именувано лице што ги 

исполнува условите предвидени со статутот на уста-
новата". 

Член 122а 
„Директорот односно управителот на здравстве-

ната установа раководи со нејзиното работење и ги 
извршува одлуките на органите на управувањето на 
установата. 

Директорот односно управителот се грижи и е 
одговорен за законитоста во работата на здравстве-
ната установа". 

Член 123а 
„Директорот односно управителот ги врши осо-

бено овие работи: 
— ја организира работата и непосредно раково-

ди со истата во установата; 
— врши право на наредбодател за извршување 

на финансовиот план на здравствената установа; 
— се грижи за стручната работа во установата, 
— ја застапува здравствената установа; 
— донесува акти за извршување на заклучоци-

те на советот и управниот одбор; и 
— врши и други работи кои со прописите и ста-

тутот на установата му се ставени во надлежност". 

Член 18 
Членот 141 се менува и гласи: 
„Заради вршење работи од општ интерес во 

областа на здравствената заштита, секоја општестве-
но-политичка заедница во рамките на своите права 
и должности и доверува на една од здравствените 
установи која ги исполнува пропишаните услови, 
функција на здравствен центар. 

Функцијата на здравствен центар може да и се 
довери на една установа и за две или повеќе оп-
штини. 

Функцијата на здравствениот центар од важ-
ност за Републиката, ја врши Републичкиот завод 
за здравствена заштита". 

Член 19 
Членот 142 се брише. 

Член 20 
Членот 143 се менува и гласи: 
„Функцијата на здравствен центар е особено, 

следење и проучување на здравствената состојба и 
хигиенските прилики како и на организацијата и 
работата на здравствените установи на територијата 
на соодветната спштествено-политичка заедница, 
собирање и обработка на здравствено-статистички 
податоци; изработка на предлог ориентационен план 
на мрежата на здравствени установи и на програма 
за здравствена заштита од општ интерес за тери-
торијата на соодветната општествено-политичка за-
едница; следење и извршување на програмата за 
здравствена заштита на подрачјето на центарот и 
предлагање мерки за нејзиното извршување, про-
учување на прашањата за унапредување на рабо-
тата на здравствените установи и здравствените ра-
ботници и на другите прашања на здравствената 
заштита од општо значење и давање мислење за ниѓ 
на надлежните органи на општествено-политичките 
заедници, здравствените установи и на другите за-
интересирани организации". 
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Член 21 
Членот 145 се брише. 

Член 22 
Членот 146 се менува и гласи: 
„Работите на здравствениот центар се од посе-

бен општествен интерес. 
При здравствената установа што врши работа на 

здравствен центар се формира совет на здравстве-
ниот центар, КОЈ го сочинуваат претставници на 
определени здравствени установи од подрачјето на 
центарот, претставници на стручните здруженија на 
здравствените работници и други членови од редот 
на истакнати здравствени работници што ги именува 
општествената заедница. 

Советот на здравствениот центар го утврдува 
планот и програмата за работа и насоките за работа 
на здравствениот центар, Ја усогласува работата на 
здравствените установи со програмата за здравстве-
на заштита од своето подрачје, се грижи за спрове-
дувањето на стручниот надзор над работата на 
здравствените установи и врши други работи опре-
делени со закон. 

Директорот односно управителот на установата 
на коЈа и е доверена функцијата здравствен центар 
се именува во согласност со собранието на општи-
ната односно Извршниот совет. 

Директорот односно управителот на установата 
што ја врши функцијата на здравствен центар по 
својот положај е член на советот на здравствениот 
центар". 

Член 23 
Членот 147 се менува и гласи: 
„Општинските здравствени центри му доставу-

ваат на републичкиот здравствен центар здравстве-
но-статистички и други пропишани податоци и до-
кументација. 

Материјалните средства што и припаѓаат на 
здравствената установа како надоместок за работа 
на здравствениот центар ги обезбедува соодветната 
општествено-по л птичка заедница". 

Член 24 
Членот 149 се менува и гласи; 
„Надзор над законитоста на работата на здрав-

ствената установа врши надлежниот орган на оп-
штината на чија територија е седиштето на устано-
вата, ако со закон или прописи донесени врз основа 
на закон не е пропишано за определени установи 
одделни работи од тој надзор или тој надзор во це-
лина да го врши републичкиот орган. 

Надзор над придржување кон прописите со кои 
се уредуваат начинот и условите за вршење на деј-
ностите на здравствените установи и нивното работе-
ње вршат органите определени со прописите" 

Член 25 
Членот 150 се менува и гласи: 
„Во вршењето на надзор над законитоста на ра-

ботата на здравствената установа општинското со-
брание има право и должност да го запре извршу-
вањето на секој општ акт на установата што му е 
спротивен на закон или на други прописи донесени 
врз основа на закон или на статутот на установата 

Кога директорот односно управителот привреме -
но го запрел актот на органот на управувањето на 

установата надлежното општинско собрание е долж-
но најдоцна 30 дена од денот на приемот на актот од 
директорот односно управителот за запирање да ре-
ши дали актот на управителот за запирање останува 
во сила или се става вон сила. 

Ако општинското собрание го запрело извршзг-
вањето на општ акт на установата или со свое ре-
шение утврдило дека останува во сила актот на ди-
ректорот односно управителот со кој е запрен так-
виот акт на установата, тоа е должно во рок од 15 
дена од денот на донесување на актот за запирање 
да поведе постапка пред надлежниот Уставен суд 
за оцена на уставноста и законитоста на запрениот 
акт. Во противно актот за запирање престанува да 
важи и може да се изврши актот на установата кој 
е запрен". 

Член 26 
По членот 150 се додава нов член кој гласи: 
„Ако со поединечен акт на установата кој му е 

спротивен на закон или на друг пропис донесен врз 
основа на закон или со статутот на установата, и 
се нанесува штета на установата или на општестве-
ната заедница јавниот обвинител може со тужба да 
бара од судот кој е надлежен за решавање на упра-
вен спор да го укине односно поништи таквиот акт 
на установата. 

Одредбата на ставот 1 од овој член не се одне-
сува на актите донесени во управната постапка и на 
актите во кои за одлучување е предвидена надлеж-
ност на судот. 

Здравствената установа е должна на барање од 
органот што врши надзор над законитоста на неј-
зината работа да му доставува известување и пода-
тоци за вршење на ТОЈ надзор". 

Член 27 
Членот 161 се брише. 

Член 28 
Членот 162 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретар за народно здравје и 

социјална политика може да одреди поблиски усло-
ви за вршење надзор над стручната работа со пре-
гледи". 

Член 29 
Глава IX со членовите од 165 и 181 заклучно се 

менува и гласи: 

IX 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 165а 
„За задоволување на потребите на граѓаните и 

општествените потреби во областа на здравствената 
заштита општествено-политичките заедници во рам-
ките на своите права и должности обезбедуваат оп-
шти услови за основање и работа на здравствените 
установи, основаат здравствени установи, се грижат 
за организирањето и функционирањето на здрав-
ствените установи, создаваат услови за унапреду-
вањето на нивната работа и во оспособување и усо-
вршување на стручните кадри во здравствените 
установи, обезбедуваат средства за вршењето па 
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здравствената служба и го насочуваат и усогласу-
ваат развитокот на мрежата на здравствените уста-
нови". 

Член 166а 
„Општествено-политичките заедници можат во 

рамките на своите права и должности проучувањето 
на прашањето за унапредување на стручната ра-
бота и стручното усовршување на кадрите на здрав-
ствените установи, подготвувањето на плановите и 
програмите за работа и развој на мрежата на здрав-
ствените установи, водењето на евиденција па по-
датоци од интерес за здравствената служба и врше-
њето на други стручни работи од заеднички интерес 
во областа на здравствената заштита од својата те-
риторија да и го доверат на определена здравствена 
установа во спогодба со неа или за вршење на 
тие работи да основаат посебна здравствена уста-
нова". 

Член 167а 
„Општината ја утврдува програмата за работа и 

развој на здравствената служба, обезбедува услови 
за остварување на правата на граѓаните за здрав-
ствена заштита, се грижи за обезбедување јавност 
на работата на здравствените установи, дава иници-
јатива за организирање соработка помеѓу здравстве-
ните устнови во прашањата од заеднички интерес и 
врши други функции према здравствените установи 
освен оние што се утврдени како права и должности 
на други општествено-политички заедници". 

Член 30 
Член 184 се брише. 

Член 31 
Во член 188 став 2 се додава нова точка која 

гласи: 
„8) Законот за вршење приватна професионална 

здравствена дејност („Службен весник на НРМ" бр, 
9/59)". 

Член 32 
Членот 190 се брише. 

Член 33 
Во членот 10 став 1, 143 ст. 5, 149 ст. 2, 157 ст. 1, 

159 ст. 1, зборовите „политичко-територијални еди-
ници" се заменуваат со зборовите „општествено-по-
литички заедници". 

Во член 12 ст. 2, 34 ст. 1, 35 ст. 2, 36 ст. 2, 38 ст. 1, 
55 ст. 2, 57 ст. 2, 88 ст. 4, 94 ст. 1, 95 ст. 3, 144 ст. 3, 154 
ст. 1, 166 ст. 1, зборовите: „Советот за народно здрав-
је на Народна Република Македонија" се замену-
ваат со зборовите: „Републичкиот секретаријат за 
народно здравје и социјална политика". 

Член 34 
Во членот 12 ст. 2, 33 ст. 2, 36 ст. 1, 37 ст. 1, 38 

ст. 1, 80 ст. 5, 92 ст. 1, 143 ст. 1 и 189, зборовите: „на-
родните одбори" се заменуваат со зборовите „оп-
штинските собранија", 

Член 35 
Во член 20, 29, 33, 35, 37 и 166 зборовите: „жи-

вотни намирници" се заменуваат со зборовите: „пре-
хранбени продукти". 

Член 36 
Во членот 20, 21, 37, 80 и 156 зборовите: „стопан-

ски и општествени организации" се заменуваат со 
зборовите' „работни и други организации". 

Член 37 
Во членот 32 ст. 2 и 149 зборовите „општинскиот 

народен одбор" се заменуваат со зборовите „општин-
ско собрание" 

Член 38 
Во членот 34, 35, 36, 37, 77, 78, 79 и 83 зборовите: 

„стопански организации" се заменуваат со зборовите, 
„работни организации". 

Член 39 
Во членот 21 ст. 1, 32 ст. 2, 33 ст. 2, 34 ст. 2, 35 

ст. 2, 37 ст. 2, 39, 88 ст. 4, 94 ст. 1 алинеа 18, 95 ст. 1, 
2, 149, 150 и 153 зборовите: „Совет за народно здравје 
на НРМ" се заменуваат со зборовите: „Републички 
секретаријат за народно здравје и социјална поли-
тика". 

Член 40 
Во член 54 ст. 1, 94 ст. 2 зборовите: „правила" 

и „нејзини правила" се заменуваат со зборовите' 
„статути" и „нејзини статути". 

Член 41 
Во член 12, 45, 46, 60 и 65 зборовите: „работен 

колектив" се заменуваат со зборовите: „работна за-
едница". 

Член 42 
Во член 12 ст. 1, 33 ст. 2, точ. 2, 36 ст. 1 и 189 

зборовите: „народни одбори" се заменуваат со збо-
ровите: „општински собранија". 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по него-

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

173. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 

НА СТАРАТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за измени и допол-
нувања на Законот за вршење на старателство, што 
го донесе Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 6 април 1965 година и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор одржана на 12 април 
1965 година. 

У. бр. 78 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на СРМ, Законот за вршење на 
старателство („Службен весник на НРМ" бр. 18/50) 
се усогласува со Уставот на Социјалистичка Репу-
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блика Македонија и во него се вршат измени и до-
полнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ВРШЕЊЕ НА СТАРАТЕЛСТВО 

Член 1 
Во Законот за вршење на старателство („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 18/50) став 2 од член 2 се 
менува и гласи: 

„Во посебните случаи, органот на старателството 
ќе даде заштита и на други лица, кога е тоа потребно 
заради заштита на нивните права и интереси". 

По став 2 се додаваат нови ставови кои гласат1 

„Старател во смисла на став 1 од ОВОЈ член може 
да се постави и од органот пред кој се води постапка, 
доколку со посебен закон поинаку не е одредено. 

Органот на старателството спрема старателот по-
ставен во смисла на став 3 од овој член ги има сите 
овластувања како и спрема старателот што ТОЈ сам 
го поставува". 

Член 2 

По член 2 се додава нов член КОЈ гласи: 

„Член 2а 
На лице над кое родителите вршат родителско 

право, старателскиот орган ќе постави посебен ста-
рател за водење на спор и за склучување на одделни 
правни работи, кога помеѓу нив се води спор поради 
спротивност на нивните интереси. 

На лице под старателство ќе се постави посебен 
старател за водење на спор помеѓу него и старателот 
и за склучување на правни работи помеѓу нив како 
и во други случаи кога нивните интереси се во спро-
тивност. 

Кога меѓу малолетниците над кои исто лице вр-
ши родителско право или кога меѓу лицата кои 
имаат ист старател се води спор или се склучува 
правна работа, ќе се постави поединечно за секој од 
нив посебен старател за водење на спорот, односно 
склучувањето на правната работа ако интересите на 
малолетниците, односно штитениците се во спро-
тивност. 

Родителите, усвоителите и старателите како и 
државните органи кога во вршењето на должноста 
дознаат за таков случај должни се да го пријават на 
органот за старателство". 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Месната надлежност на органот на старател-

ството се одредува спрема местото на пребивали-
штето, а ако такво нема, спрема местото на борави-
штето на лицето кое треба да се стави под стара-
телство. 

Местото на пребивалиштето и местото на бора-
виштето се одредува според моментот кога се стек-
нати условите за ставање под старателство. 

Во случај на промена на местото на пребивалиш-
тето на штитеникот се менува и месната надлежност 
на органот на старателството. Новиот надлежен ор-
ган ќе одлучи за промената на старателот". 

Член 4 
Член 5, член 6 став 2 и член 7 се бришат. 

Член 5 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Работите на старателството во општината ги 

врши центарот за социјална работа (орган на ста-
рателство). 

Во општините во кои не постои центар за соци-
јална работа, работите на старателството ги врши 
надлежниот општински орган" 

Член 6 
Членовите 9, 10 и 11 се бришат, 

Член 7 
Во член 12 ст. 1 се менува и гласи: 
„Органот на старателството за поуспешно и по-

целосно извршување на старателските задачи се 
грижи да обезбеди сестрана соработка со надлеж-
ните органи и стручните служби, општествено-поли-
тичките организации, месните заедници, работните и 
другите организации, како и со поодделни граѓани, 
кои покажуваат интерес за таква соработка". 

Член 8 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Месните заедници му помагаат на старателски-

от орган и на старателот во остварувањето на стара-
телските задачи на своето подрачје и по напатствија 
на тој орган вршат надзор над работата па стара-
телот". 

Член 9 
Членот 14 се менува и гласи' 
„Општинските собранија се грижат за обезбе-

дување услови за сместување на лица под старател-
ство во соодветни установи и фамилии". 

Член 10 
Членот 15 се менува и гласи: 
„На секој малолетник под старателство мора да 

му се одреди старател независно од неговата имовна 
состојба, како и од тоа дали истиот е сместен во соци-
јална или друга установа. 

На лицето под старателство кое е сместено во 
воспитна, социјална, здравствена или друга установа 
органот на старателството ќе му постави старател за 
вршење на работите што таа установа во границите 
на својата редовна дејност не ги врши" 

Член И 
Членот 16 се менува и гласи: 
„За старател ќе се постави лице кое има лични 

својства и способности потребни за вршење на долж-
носта старател. 

При поставувањето старател, органот на стара-
телството ќе ги земе предвид желбите на штитеникот 
ако тој е способен да ги изрази, како и желбите на 
неговите блиски роднини". 

Член 12 
Во член 17 став 3 се брише. 

Член 13 
Во членот 18 став 1 и 2, бројот 3 ООО се заменува 

со бројот 10.000. 
Член 14 

Во член 23 став 1 се менува и гласи: 
„Старателот може и во оние работи за кои не е 

потребно одобрение од органот на старателството да 
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бара совет од ТОЈ орган или од социјален работник 
задолжен да води грижа за малолетникот, а тие се 
должни бараш10т совет да му го дадат". 

Член 15 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Трошоците што настануваат поради вршење на 

старателската должност се покриваат од приходите 
на малолетниковата имовина. 

Кога таквата исплата на трошоците би биле 
од штета за издржавањето на малолетникот, трошЈ-
ците се исплатуваат од буџетот на општината" 

Член 16 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Должноста на старател е почесна и доброволна. 
Старател што злонамерно или несовесно при вр-

шењето на старателската должност на лицето под 
старателство ќе му нанесе материјална штета дол-
жно е таа штета да му ја надомести". 

Член 17 
Членот 26 се брише. 

Член 18 
Членот 31 се менува и гласи: 
„Старателот на кој му престанала старателската 

должност, на новиот старател должен е да му ја 
предаде должноста во рокот што ќе го одреди стара-
телскиот орган. 

Должноста се предава на тој начин што целокуп-
ниот имот опфатен со списокот на пописот и после 
прибавен, влоговните книшки и другите исправи му 
се предаваат на новиот старател и за тоа се соста-
вува записник. За имотот опфатен во списокот на 
пописот ќе се забележат во записникот само утвр-
дените недостатоци, а другиот имот ќе се наброи. 

Записникот за примопредавањето се прави пред 
надлежниот орган. Записникот го потпишува пора-
нешниот и новиот старател, а го заверува надлеж-
ниот орган. 

Предавањето на должноста ќе се изврши без 
обзир дали во имотот недостасува некој предмет и 
без обзир на утврдената штета што ја причинил по-
ранешниот старател. За такви случаи ќе постапи 
по став 2 од член 25 на овој закон". 

Член 19 
Во член 35 став 2 зборовите „државна установа" 

и „социјално старање" или „државна воспитна уста-
нова" се заменуваат со зборовите: „соодветна соци-
јална установа". 

Ставот 3 се менува и гласи: 
„Малолетните лица кои поради физички и пси-

хички недостатоци не можат под редовни услови да 
се одгледуваат, ќе се сместат во социјални установи 
за одгледување и воспитување на такви лица". 

Во ставот 5 зборот: „државни" се брише 

Член 20 
Во член 38 став 4 зборовите: „ќе ги исплати, 

органот на старателството од буџетот на народниот 
одбор", се заменуваат со зборовите: „се исплатуваат 
од буџетот на општината". 

Член 21 
Во членот 36, зборовите „државни воспитни ус-

танови" се заменуваат со зборовите „соодветни со-
цијални установи". 

Член 22 
Во член 47 ст. 5 и 6, член 53 и 55 се бришат. 

Член 23 
Членот 56 се менува и гласи: 
„Органот на старателство може станбените згра-

ди што служат за издавање, односно деловните про-
стории да ги предаде на управување на работна или 
друга организација со тоа што на старателот да му 
се предава само чистиот приход". 

Член 24 
Во член 57 ст. 5 зборовите „народниот одбор" се 

заменуваат со зборовите „општинско собрание". 

Член 25 
Членот 62 се брише. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

174. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

Се прогласува Законот за заштита на спомени-
ците на културата што го донесе Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 го-
дина и на седницата на Просветно-културниот со-
бор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 80 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за заштита на спомениците на 
културата („Службен весник на НРМ" бр. 41/60) се 
усогласува со Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и во него се вршат измени и дополну-
вања, така што неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 

КУЛТУРАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Спомениците на културата се ставаат под зашти-

та според одредбите на овој закон, без оглед дали 
се во општествена или граѓанска сопственост и дали 
с е регистрирани. 
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Член 2 
Споменици на културата, во смисла на ОВОЈ за-

кон, се недвижни и движни предмети како и група 
предмети кои поради својата научна, техничка или 
друга културна вредност, како културни добра, се 
од посебно значење за општествената заедница. 

Член 3 
Целта на заштитата на спомениците на култу-

рата е: 
— да се зачува споменикот во неоштетена и из-

ворна состојба; 
— да се создадат што поповолни услови за оп-

станок на споменикот и да се преземат технички и 
други мерки потребни за неговото редовно одржу-
вање; 

— да се спречат секакви дејствија со кои непо-
средно или посредно може да се промени својството, 
обликот, значењето или изгледот на споменикот, а 
со тоа и неговата вредност како споменик; 

— да се преземат мерки со цел да се заштити 
автентичноста и интегритетот на сите податоци коп 
споменикот ги носи во себе како своевидни доку-
менти; 

— да се обезбедат услови спомениците според 
својата погодност, намена и значење да бидат до-
стапни на јавноста и да служат за задоволување на 
културните, стопанските и другите потреби на гра-
ѓаните и општествената заедница. 

Член 4 
Службата за заштита на споменици на култура-

та ја вршат заводите за заштита на спомениците на 
културата (во понатамошниот текст: заводи). 

Заводите за заштита на спомениците на култу-
рата се самостојни и самоуправни работни органи-
зации во областа на културата кои вршат дејности 
определени со овој закон. 

Дејноста што ја вршат заводите, е од посебен 
општествен интерес. 

Член 5 
Одделни работи од службата за заштита на спо-

мениците на културата вршат државните органи 
според одредбите на овој закон. 

Со чување, проучување и стручно одржување 
на спомениците на културата, како и со создавање 
на услови спомениците да служат за задоволување 
на културните потреби на граѓаните и општестве-
ната заедница се занимаваат и посебни установи 
(музеи, галерии, збирки, библиотеки, архиви и др). 

За изведување на работите на конзервацијата и 
реставрацијата на спомениците на културата можат 
да се основаат самостојни лаборатории, ате леи и 
слични установи. 

Член 6 
За што поцелосно вклучување на заинтересира-

ните општествени организации и граѓани за зашти-
та на спомениците на културата, како и за што по-
правилно спроведување на заштитата на значајните 
споменици, за еден или повеќе споменици, споменич-
ки комплекси односно урбанистички целини реги-
стринани како спеминици на културата, кои се од 
особено значење за општествената заедница, можат 
да се образуваат одбори на кои им се доверува вр-
шењето на одделни работи во врска со заштитата на 
спомениците на културата. 

Член 7 
Вршењето на одредени работи во врска со гри-

жата за чување и правилно одржување на еден или 
повеќе споменици, споменички комплекси или урба-
нистички целини во општествена сопственост може 
да се довери на одделни здруженија и општествени 
организации што имаат задача да се грижат за спо-
мениците на културата. 

Член 8 
Во спроведувањето на заштитата на споменици-

те на културата државните органи и установите за 
заштита на спомениците на културата соработу-
ваат со имателите на спомениците, заинтересирани-
те работни и други организации и граѓаните и го 
поттикнуваат нивниот интерес за што подобро чу-
вање и заштита на спомениците, како и нивната 
соработка во утврдување предметите што имаат свој-
ство на споменик на културата. 

Заводите се должни да им даваат помош и со-
работка на имателите на спомениците на културата 
во чувањето и одржувањето на спомениците, осо-
бено со давање стручни совети и мислења, со ука-
жување на потребата од конзервирање на спомени-
ците и од вршење стручни експертизи заради опре-
делување на мерките за нивното одржување. 

Член 9 
На јавноста и е достапна научната и стручната 

документација за спомениците на културата со кои 
располагаат заводите. 

Член 10 
Работниците на заводите и на установите што 

се занимаваат со нивно чување, стручно одржување 
и проучување не можат за своја сметка, или за 
сметка на други лица, да купуваат и прибавуваат 
споменици на културата и предмети за кои основано 
се претпоставува дека имаат својство на споменица 
на културата. 

Во колку работникот и^ал предмети од претход-
ниот став пред стапувањето на служба должен е тоа 
да го пријави на установата и да поднесе список на 
спомениците на културата, како и на предметите за 
кои основано може да се претпостави дека имаат 
својство на споменици на културата што ги поседува. 

II. ОБВРСКИ И ПРАВО НА ИМАТЕЛИТЕ НА 
СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА 

Член 11 
Секо.Ј имател на споменик кој има право на соп-

ственост, владеење или користење или по кој и да е 
основ држи споменик на културата или предмет за 
кој основано може да се претпостави дека има свој-
ство на споменик на културата е должен спомени-
кот односно таквиот предмет да го пријави на над-
лежниот завод или на надлежниот орган на општи-
ната на чие подрачје се наоѓа споменикот. 

Надлежниот општински орган без одлагање ќе 
му ја достави пријавата на надлежниот завод, а ча 
подносителот на пријавата ќе му издаде писмена по-
тврда за примената пријава. 

Имателот на споменик на културата ќе постапи 
според одредбите на став 1 од овој член и во однос 
на сите промени што ќе настанат на споменикот по 
неговото пријавување, како и правните промени во 
врска со споменикот. 
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Член 12 
Имателот на споменик на културата е должен 

споменикот внимателно да го чува, да се грижи за 
правилното одржување на споменикот и навреме да 
ги преземе пропишаните техничко-заштитни и дру-
ги мерки потребни за одржувањето и заштитата на 
гШЈ споменик на културата. 

Трошоците во врска со чувањето и одржувањето 
на споменик на културата и со спроведувањето па 
техничко-заштитнИте мерки ги поднесува имателот 
на споменикот ако тие не ги надминуваат приходите 
и другите материјални користи што ги има од спо-
меникот. 

Имателот на споменикот не е должен да ги под-
несува трошоците над износот на тие приходи однос-
но користи Овие трошоци од своите средства да ги 
обезбедува општината. 

Член 13 
Ако имателот на споменик на културата не ја 

изврши пропишаната мерка, чии трошоци не си 
надминуваат приходите и материјалните користи 
што тој ги има од споменикот, надлежниот завод 
ќе му определи рок во кој е должен да ја изврши 
таа мерка, со предупредување дека во спротивно 
мерката ќе биде извршена на негов трошок. 

Ако имателот на споменикот ни по предупреду-
вањето не ја изврши пропишаната мерка во опре-
делениот рок, надлежниот завод може да ја изврши 
таа мерка на трошок на имателот. 

Член 14 
Но случај на оттуѓување на споменик на култу-

рата во граѓанска сопственост за чие одржување, 
поправки или конзервација се вложени значителни 
општествени средства и со тоа е зголемена неговата 
вредност, сопственикот на споменикот е должен да 
ги надомести вложените општествени средства. 

Висината на надоместокот од претходниот став 
Ја утврдува надлежниот општински орган по прет-
ходно прибавено мислење од надлежниот завод. 

Ако сопственикот на споменикот не е задоволен 
со висината утврдена во смисла на претходниот став 
висината на надоместокот, на предлог од сопствени-
кот, ќе ја утврди во вонпарнична постапка надлеж-
ниот општински суд. 

Побарувањето на надоместокот според став 1 од 
ОВОЈ член за општествените средства вложени во 
недвижен споменик на културата се обезбедува со 
хипотека на споменикот на културата. 

Член 15 
Имателот на споменик на културата е должен 

да му допушти истражување и проучување на спо-
меникот на културата за научни и уметнички цели 
на лицето што за тоа има одобрение од надлежниот 
завод. 

Имателот на предметот за кој се претпоставува 
дека е споменик на културата во смисла на одредби-
те од овој закон мора на установата или на овла-
стено лице на надлежниот завод да му допушти 
предметот да го прегледа, да изврши потребно истра-
жување или проучување, технички, фотографски 
или филмски да го сними. 

Член 16 
Надлежниот завод може да одреди имателот на 

споменикот на културата да е должен да го направи 
споменикот достапен на јавноста на посебен начин, 
ако е тоа, со оглед на природата и намената на тој 
споменик, потребно заради задоволување на кул-
турните потреби на граѓаните и општествената за-
едница. 

Ако поради мерките одредени во смисла на став 
1 од овој член имателот на споменикот на културата 
трпи штета, заводот што ги одредил тие мерки е 
должен на имателот да му ја надомести штетата. 

Член 17 
При организирање на поголема уметничка, науч-

на или друга изложба, имателот на споменик на 
културата, по претходно заклучен договор со над-
лежниот завод е должен споменикот да го стави на 
располагање на соодветен орган, работна или друга 
организација со цел за изложување. 

Органот, работната или друга организација, кои 
го презема споменикот на културата на определено 
време за изложување, ги поднесува трошоците во 
врска со изложувањето и одговара за секоја наста-
ната штета на споменикот. 

Член 18 
Дејствијата што можат да предизвикаат про-

мени на споменикот на културата или да го нару-
шат интегритетот на споменикот можат да се пре-
земаат само по претходно одобрение од надлежниот 
завод. 

Како дејствија од претходниот став се сметаат 
особено: конзервирање, реставрирање, президување 
или дозидување врз споменикот и други слични ра-
боти, подигање и работа на индустриски, занает-
чиски и други постројки или работилишта во непо-
средна близина на споменикот, како и изградба на 
објекти во населби што како урбанистичка целина 
се запишани во регистарот на спомениците на кул-
турата. 

Ако за работите од претходниот став е потребна 
градежна дозвола, оваа дозвола не може да се из-
даде ако не е издадено одобрението од став 1 на 
овој член. 

Дозволата од претходниот став се издава врз 
основа на поднесен идеен проект и технички ела-
борат. 

За секоја издадена дозвола се известува над-
лежниот завод. 

Член 19 
Ако имателот на дозволата ги изведува работите 

од претходниот член спротивно на одобрениот про-
ект или при изведувањето на работите не се при-
држува за пропишаните и наредените заштитни 
мерки, заводот што го издал претходното одобрение 
може со решение да ги запре натамошните работи 
до обезбедувањето на услови за нивното правилно 
изведување, а во случај на опасност за споменикот 
одобрението може и да го повлече. 

Член 20 
Надлежниот завод може да распише јавен кон-

курс за изработување на идејни проекти за конзер-
вирање и реставрирање на значајни недвижни спо-
меници на културата. 
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Во случај на распишување конкурс трошоците 
за неговото спроведување паѓаат на товар на заво-
дот што го распишал конкурсот. 

Член 21 
Ако имателот на споменикот на културата н о 

брежно го чува или нестручно го одржува споме-
никот, така што постои опасност споменикот да биде 
оштетен или уништен, па ни по предупредувањето 
не ги обезбеди условите за правилно чување и 
стручно одржување на споменикот, надлежниот оп-
штински орган, по предлог на надлежниот завод, 
може со свое решение да определи споменикот да 
му се даде на управување на старател определен за 
таа цел. 

Старателот е должен да ги преземе сите мерки 
потребни за одржување на споменикот. Мерките 
што го преминуваат редовното одржување, стара-
телот може да ги преземе само по одобрение на над-
лежниот завод. 

Во случај од претходниот став трошоците за оди-
жување на споменикот што не ги надминуваат при-
ходите или материјалните користи од споменикот 
паѓаат на товар на имателот на споменикот, а при-
времено ги подмирува органот што го одредил ста-
рателот со право на регрес од имателот на споме-
никот. Трошоците што ги надминуваат одделните 
приходи односно материјалните користи од споме-
никот паѓаат на товар на органот што го одредил 
старателот 

Органот што го одредил старателот ќе го раз-
реши од должност, ако имателот на споменикот до-
каже дека обезбедил услови за правилно и стручно 
одржување на споменикот на културата. 

Член 22 
Ако движен споменик на културата не е доволно 

заштитен на местото на кое се наоѓа, а имателот на 
споменикот објективно не е во состојба да ја обез-
беди оваа заштита, надлежниот завод може со ре-
шение да одреди споменикот да се предаде на вре-
мено чување и користење на установа чиЈа задача е 
чување на споменици на културата (музеј, галерија, 
збирка, библиотека, архива и др.) или да се пренесе 
на друго место каде ќе биде подобро заштитен до 
обезбедувањето на потребните услови за чување на 
споменикот. Сите трошоци за одржување и чување 
на ваков споменик ги поднесува установата која спо-
меникот го презема на чување и користење. 

Мерката од претходниот став може да се одреди 
и во случај кога на друг начин не може на јавноста 
да и се обезбеди достапноста на споменикот (член 20) 

Член 23 
Спомениците на културата не можат да се изве-

зуваат ниту изнесуваат во странство. 
По исклучок, споменик на културата може да се 

извезе односно изнесе ве странство по одобрение на 
Републичкиот секретар за култура, а по претходно 
пробавено мислење од Републичкиот завод. 

Ако споменикот на културата е по потекло од 
друга република, пред издавањето на одобрението 
за извоз односно износ во странство ќе се прибави и 
мислење од републичкиот завод надлежен за заш-
тита на спомениците на културата на таа република. 

Член 24 
Истакнување фирми, реклами, табли и други 

обавестувања на недвижен споменик на културата 
лдоже да се врши само по претходна дозвола на над-
лежниот завод. 

III РЕГИСТРИРАЊЕ НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 
КУЛТУРАТА И ДРУГИ УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 25 
СекоЈ споменик на културата, како и секоЈ пред-

мет за КОЈ ќе се утврди дека има својство на споме-
ник на културата се запишува во регистарот на спо-
мениците на културата. 

С В О Ј С Т В О Т О споменик на културата, како и губе-
њето на ева СВОЈСТВО ГО утврдува со решение над-
лежниот завод. 

Музејските предмети наведени во инвентарот на 
музејските установи и галерии се сметаат како пред-
мети што имаат СВОЈСТВО на споменик на културата 
доколку надлежниот завод, на предлог од стареши-
ната па музејската установа или галерија, за оддел-
ни предмети не реши поинаку. 

Републичкиот секретар за култура ќе пропише 
кои видови на библиотечен материјал се сметаат ка-
ко споменик на културата, по претходно прибавено 
мислење од Народната и универзитетската библио-
тека. 

Член 26 
Врз основа на решението на надлежниот завод 

од претходниот член се врши упис односно бришење 
од регистарот. 

Против решението со кое се утврдува СВОЈСТВОТО 

споменик на културата или престанокот на ова С В О Ј -

ство може да се изјави жалба до Републичкиот се-
кретаријат за култура, 

Жалбата против решението со кое се утврдува 
СВОЈСТВОТО споменик не го задржува извршувањето 
на решението 

Член 27 
Регистар на спомениците на културата води 

секој завод во своето подрачје. Републичкиот заво; 
води централен регистар за сите споменици на кул-
турата од територијата на Републиката, 

За спомениците на култура во граѓанската соп-
ственост за кои трошоците на одржување, поправ-
ката или конзервацијата се подмирени од опште-
ствени средства во регистарот се внесуваат и по-
датоците за тие трошоци. 

Републичкиот секретар за култура ќе ги про-
пише другите податоци што се запишуваат во ре-
гистрите на спомениците на културата, како и на-
чинот на водењето на регистрите. 

Републичкиот секретар за култура ќе го пропи-
ше и начинот на КОЈ музејските установи и архи-
вите ќе ги пријавуваат музејските и архивските 
фондови, како и начинот на КОЈ библиотеките ќе 
го издвојуваат библиотечниот материјал за прија-
вување заради регистрирање. 

Член 28 
За бришењето на одделни споменици од реги-

старот задолжително се известува имателот на 
споменикот и општинскиот орган на управата, како 
и заводите во ЧИЈ регистар е запишан таквиот 
споменик. 
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Член 29 
Заводот што- го извршил запишувањето односно 

бришењето на недвижен споменик на културата 
во регистар е должен да го извести надлежниот оп-
штински суд за да се внесат потребните податоци 
во соодветните Јавни книги. 

Член 30 
Установите што се занимаваат со чување, проу-

чување и стручно одржување на спомениците на 
културата (музеи, галерии, збирки, библиотеки, ар-
хиви и др.) се должни да му доставуваат на Ре-
публичкиот завод извештај за состојбата на споме-
ниците, како и годишни извештаи за реставрира-
њето и конзервирањето на спомениците што се на-
оѓаат во нивните збирки или што им биле доверени 
за реставрирање односно на чување. 

Член 31 
Археолошки ископувања и истражувања можат 

да се вршат само врз основа на дозвола од надлеж-
ниот завод. 

Дозволата за археолошки ископувања и истра-
жувања може да се издаде ако претходно е изра-
ботен основен план за спроведување на работите 
и ако се обезбедени финансиски средства, технич-
ка опрема и стручни кадри за такви работи. 

Во дозволата за археолошки ископувања и ис-
тражувања се определуваат услови под кои тие ра-
боти можат да се вршат а особено: подрачјето на 
кое можат да се вршат работите, видовите и обе-
мот на работите, времето во кое работите треба да 
се извршат и обврските за извршителот на работи-
те во однос спроведување на пропишаните заштит-
ни мерки. 

Дозвола за археолошки ископувања и истражу-
вања им се издава на научните односно стручните 
установи и организации ако ги исполнуваат услови-
те утврдени во став 2 од овој член. По исклучок 
ваква дозвола може под исти услови да им се из-
даде и на одделни научни работници. 

Член 32 
Ако имателот на дозволата ги изведува рабо-

тите на археолошките ископувања противно на про-
пишаните заштитни мерки или противно на она 
што во самата дозвола е одредено, органот што ја 
издал дозволата може привремено да ги запре ра-
ботите, а во случај на непосредна опасност за иско-
пите, може да донесе решение за одземање на из-
дадената дозвола. 

Член 33 
Организацијата, установата или поединец што 

вршат археолошко ископување или истражување 
се должни во рок од три месеци по завршените ра-
боти да му достават на заводот што издал дозвола 
писмен извештај за извршеното ископување, однос-
но истражување. 

Член 34 
Републичкиот секретар за култура определува 

со решение на кого му припаѓа правото1 на користе-
ње на предметите од особено значење за Републи-
ката, ископани или најдени при археолошкото ис-
копување и истражување. 

Со решението од претходниот став може да се 
определи најдените предмети да се пренесат од под-
рачјето на општината во која се најдени во друго 
место по претходно прибавено мислење од Репуб-
личкиот завод и од надлежниот совет на онаа оп-
штина на чие подрачје се најдени. 

Член 35 
При подготовките и изработката на регионален 

и урбанистички план односно одлука што заменува 
такви планови — на населби или делови од населби 
што се запишани во регистар на спомениците на 
културата како урбанистичка целина, надлежниот 
орган е должен пред изработката на планот односно 
одлуката да прибави мислење од надлежниот завод. 
Претходно мислење треба да се прибави од над-
лежниот завод и кога се врши планирање на поеди-
ни објекти особено кога може да дојде до оштету-
вање на споменици на културата. 

Со предлогот на регионалниот или урбанистич-
киот план односно одлуката од претходниот став 
ќе се поднесе мислење од надлежниот завод за заш-
тита на спомениците на културата за предлог на 
планот односно одлуката. 

Ако органот што го изготвува урбанистичкиот 
план односно одлуката не го усвои мислењето на 
надлежниот завод за заштита на спомениците на 
културата заводот може да му поднесе приговор 
на претставничкото тело што го донесува планот 
односно одлуката. 

Член 36 
Градежна дозвола за работи кои можат да го 

нарушат интегритетот на споменикот на културата 
или на него или на неговата околина да причинат 
непожелни промени, како и при изградба на нови 
објекти или изведување на други поголеми работи 
во населбите односно нивните делови запишани во 
регистарот на спомениците на културата може да се 
издаде само со согласност на надлежниот завод. 

Ако при изведувањето на работите од претход-
ниот став се отстапува од утврдениот оперативен 
план, надлежниот завод може да бара запирање на 
работите, доведување на споменикот во првобитна 
состојба и отклонување на штетата. 

Член 37 
Ако во текот на изведувањето на градежни или 

други работи се дојде до археолошко наоѓалиште 
или други предмети од археолошко значење, ор-
ганизацијата, установата или лицето кое непосред-
но ги изведува работите е должно за тоа веднаш 
да го извести општинскиот орган на управата која 
без одлагање ќе го извести за тоа надлежниот завод. 

Организацијата, установата или лицето кое 
непосредно ги изведува работите е должно да ги 
преземе нужните мерки наоѓалиште^ да се сочува 
на местото и во состојбата во кое е откриено односно 
да не се оштети или уништи. 

Ако постои непосредна опасност од оштету-
вање на археолошките наоѓалишта или на пред-
метите од археолошко значење, надлежниот оп-
штински орган може со своето решение привреме-
но да ги запре работите од донесување решение од 
страна на надлежниот завод, како и да преземе 
други потребни мерки за обезбедување на архео-
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лошкото наоѓалиште односно најдениот предмет и 
за тоа да го извести надлежниот завод. 

Решението од претходниот став надлежниот 
завод ќе го донесе во рок од 15 дена од приемот на 
известителот. 

Надлежниот завод во истиот рок може, со оглед 
на карактерот на наоѓалиште да донесе решение со 
кое привремено се забранува изведувањето на ра-
ботите на земјиште кое претставува археолошко 
наоѓалиште и да му предложи на органот што го 
издал одобрението за потесна локација на објектот 
што се изградува, односно на кој се вршат истра-
жувањата, да го измени своето решение, бидејќи 
смета за значењето на откриеното археолошко на-
оѓалиште односно споменик на културата и голе-
мината на штетата што би настанала со измената 
на потесната локација. По поднесениот предлог ќе 
се постапува според одредбите на Законот за оп-
штата управна постапка. 

Привремената забрана може да трае најмногу 
до правосилноста на решението донесено по пред-
логот на надлежниот завод. 

Одобрение за потесна локација на заштитено 
подрачје односно објект може да се издаде само по 
претходна согласност од надлежниот завод. 

IV. ЗАВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 
НА КУЛТУРАТА 

Основање и престанок 
Член 38 

Заводи основаат, во рамките на своите права и 
должности, општествено-политичките заедници. 

Завод можат да основаат и месна заедница, ра-
ботна или друга самоуправна организација, опште-
ствено-политичка организација, здружение на гра-
ѓани и група граѓани. 

Завод можат заеднички да основаат две или по-
веќе општествено-политички заедници, работни или 
други организации. 

Завод може да се основа ако се обезбедени ма-
теријални средства, техничка опрема и стручни 
кадри. 

Член 39 
Основањето, спојувањето, припојувањето и пре-

станокот на завод се врши според одредбите од Ос-
новниот закон за установите. 

Организација и задачи 
Член 40 

Заштита на спомениците на културата на под-
рачјето на една или повеќе општини ја врши заво-
дот што тие го основале, доколку одредени работи 
не се ставени во делокруг на други органи или уста-
нови. 

При непостоење на завод во општината служ-
бата за заштита на спомениците на културата ја 
врши Републичкиот завод. 

Член 41 
Заводите ги вршат следните работи: 
— ги разгледуваат прашањата за заштита на 

спомениците на културата, предлагаат донесување 
на прописи и преземање мерки во врска со зашти-
тата на спомениците на културата и сами преземаат 
мерки во рамките на својот делокруг; 

— ги проучуваат, истражуваат и со научни ме-
тоди ги обработуваат прашањата од областа на заш-
титата на спомениците на културата; 

— водат регистар на спомениците на култу-
рата; 

— водат стручна евиденција и документација 
за спомениците (положба, степен на загрозеност, 
мерки и заштита); 

— го вршат правото на користење на спомени-
ците на културата во општествена сопственост што 
им се дадени на користење; 

— им даваат стручна помош и соработуваат со 
имателите на спомениците на културата за чува-
њето и одржувањето на спомениците, особено со 
давање стручни совети и мислења, со укажување 
на потребата од конзервирање на спомениците и 
за вршење на експертиза за одредување на соод-
ветни мерки за заштита; 

— изработуваат проекти за вршење на работите 
на конзервација и реставрација на споменици на 
културата, се грижи за изведување на тие работи, а 
по потреба и непосредно ги изведуваат; 

— вршат непосреден стручен надзор над изве-
дувањето на работите на конзервацијата и реста-
врацијата на спомениците на културата и над спро-
ведувањето на други технички-заштитни мерки на 
спомениците; 

— ги одредуваат во согласност со општинскиот 
орган на управата, работите во врска со грижата 
за чување и одржување на еден или повеќе спо-
меници во општествена сопственост што можат да 
им се поверат на здруженијата и организациите 
од член 8 на овој закон; 

— вршат и други стручни и управни работи во 
областа на заштитата на спомениците на културата 
што им се ставени во надлежност со закон. 

Член 42 
Републичкиот завод, покрај ' работите од прет-

ходниот член, ги врши и следните работи: 
— ја координира работата на заводите основа-

ни од општините, им укажува потребна стручна по-
мош и врши стручен надзор над нивната работа; 

— врши стручен надзор над работата и на дру-
ги установи што се занимаваат со конзервација и 
реставрација на споменици на културата; 

— се грижи за унапредување на службата за 
заштита на спомениците на културата; 

— се грижи за образованието и усовршување-
то на стручните кадри; 

— повремено врши увид во состојбата на спо-
мениците на културата; 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со закон. 

Член 43 
Републичкиот завод може да издава задолжи-

телни упатства за вршење на стручните работи во 
врска со спроведувањето на заштитата на спомени-
ците на културата. 

Републичкиот секретар за култура може да од-
реди Републичкиот завод да ја преземе целосно или 
делумично непосредната заштита на спомениците 
на културата од особено значење. 
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Член 44 
Кога решаваат за правата, обврските или прав-

ните интереси на странките во работите од зашти-
тата на спомениците на културата, заводите поста-
пуваат според одредбите на Законот за општата 
управна постапка. 

По жалбата против решение на завод решава 
во втора степен Републичкиот секретаријат за кул-
тура. 

Член 45 
Заводот има СВОЈСТВО на правно лице 

Член 46 
Заводот има статут. 
Со статутот се утврдува внатрешната органи-

зација, делокругот и одговорноста на органите на 
управувањето, работните и другите внатрешни од-
носи, начинот на дејствувањето, како и другите 
прашања од значење за самоуправувањето во заво-
дот за неговото дејствување. 

Статутот го донесува советот на заводот, а го 
потврдува собранието на општествено-политичката 
'заедница што го основала заводот 

Управување 

Член 47 
Со заводите управуваат членовите на работната 

заедница непосредно и преку органите на управува-
ње: совет, управен одбор и директор. 

Во управувањето со заводите учествуваат и 'Ја-
интересирани граѓани и претставници на заинте-
ресираните организации и општествената заедница 
(претставници на општествената заедница) 

Член 48 
Членовите на работните заедници управуваат 

со заводите непосредно на собори, референдуми и 
други облици на непосредно одлучување 

Прашањата за кои се одлучува на собир, рефе-
рендум и други облици на непосредно одлучување, 
како и начинот на кои тие се одржуваат се утврду-
ваат со статутот. 

Член 49 
Во завод ЧИЈ а работна заедница има помалку од 

30 членови, функција на совет врши работната за-
едница. 

Со статутот на заводот може да се предвиди 
работната заедница да врши функција на совет и 
кога таа има повеќе од 30 а помалку од 70 членови. 

Во завод чија работна заедница има помалку 
од 10 членови, функција па совет и управен одбор 
врши работната заедница 

Кога функцијата на совет ја врши работната 
заедница претставниците на општествената заедни-
ца учествуваат во одлучувањето по работите одре-
дени со овој закон заедно со членовите на работна-
та заедница. 

Член 50 
Советот на заводот го сочинуваат: 
— членови што ги избира работната заедница 

од својата средина, 
— членови што ги делегираат заинтересираните 

организации; 
— членови што ги именува собранието на оп-

штината што го основа заводот, односно Извршниот 

совет од редот на граѓаните кои со својата работа 
ќе можат да придонесат за извршување задачите на 
заводот. 

Со статутот се одредуваат заинтересираните ор-
ганизации што делегираат членови во советот, 
вкупниот броЈ членови на советот и бројот на чле-
новите што ги избира работната заедница и што 
се именуваат и делегираат 

Работната заедница избира во советот најмалку 
9 членови. 

Членовите на советот се избираат, именуваат, 
односно делегираат на две години. Секоја година 
се врши избирање, именување односно делегирање 
па една половина од бројот на членовите како е 
утврдено со статутот на заводот. Едно лице не може 
да биде член на советот два пати едноподруго. 

Член 51 
Советот на заводот ги врши следните работи 
— се грижи за успешното извршување зада-

чите на заводот и за обезбедување услови за ра-
бота; 

— донесува статут, 
— донесува планови и програми за работа и 

развиток; 
— донесува основни одлуки за користење на 

општествените средства со кои управува заводот, 
— одлучува за организацијата на работата на 

заводот, 
— донесува правилници за распределба на до-

ходот и личниот доход, 
— донесува финансов план и завршна сметка, 
— го утврдува предлогот на инвестициите, 
— го претресува годишниот извештај, 
— дава препораки и општи смерници за работа 

на управниот одбор и директорот и го следи нив-
ното извршување, 

— избира членови на управниот одбор, 
- - именува стручен совет на заводот; 
— именува работници па раководни работни 

места, 
— одлучува за висината па надоместокот зл 

извршените услуги од заводот; 
— врши и други работи што му се ставени во 

делокруг со прописи и статутот 
Претставниците на општествената заедница на 

учествуваат во одлучувањето за организацијата на 
работата и распределбата на доходот и личниот 
доход, изборот на членови на управниот одбор и ме-
ѓусебните работни односи, освен за стапување на 
работа и престанок на работа на работници на ра-
ководни работни места. 

За актите со кои се одлучува за распределбата 
на доходот и за укинување работни единици даваат 
согласност претставниците на општествената заед-
ница. 

Член 52 
Претседателот на советот го избира советот на 

заводот од редот на членовите на советот што ги 
избрала работната заедница 

За претседател на совет на завод ЧИЈ а работна 
заедница има помалку од пет членови може да се 
избере член на советот од редот на претставниците 
на општествената заедница. 
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Советот на заводот одлучува ако на седницата 
присуствува мнозинството од членовите на советот, 
а одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од 
присутните членови. 

Член 53 
Б Р О Ј О Т на членовите на управниот одбор се 

утврдува со статутот на заводот, но тој не може да 
изнесува помалку од пет членови. 

Членовите на управниот одбор ги избира сове-
тот на заводот од редот на членовите на работната 
заедница. При изборот на членовите на управниот 
одбор се избира и определен број заменици на чле-
новите на управниот одбор. 

Претседателот на советот не може да биде из-
бран за член на управниот одбор. 

Директорот на заводот е член на управниот од-
бор по положај. 

Член 54 
Управниот одбор; 
— утврдува предлог на статут и предлози на 

правилниците и другите општи акти што ги доне-
сува советот; 

— утврдува предлози на финансовиот план л 
завршната сметка; 

— се грижи за извршувањето на актите и за-
клучоците на советот и за правилното работење на 
заводот; 

— дава предлог за висината на надоместокот 
за извршените услуги од заводот; 

— решава по приговорите против решенијата 
на директорот за работните односи, освен за лицата 
што ги именува советот; 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со прописи и статутот. 

Член 55 
Директорот на заводот го именува и разрешува 

советот на заводот по прописите за именување и 
разрешување на директори на работни организации. 

Директорот па Републичкиот завод го именува 
и разрешува Извршниот совет. Именувањето се вр-
ши по пат на јавен конкурс по претходно прибаве-
но мислење од советот на заводот. 

Директорот се именува од редот на научните, 
културните и општествените работници. 

Член 56 
Директорот: 
— ја организира и непосредно раководи со ра-

ботата на заводот; 
— го претставува и застапува заводот; 
— подготвува годишен план и извештај за ра-

бота; 
— се грижи за извршување на овој закон и дру-

ги прописи што се однесуваат на заводите, статутот 
и другите општи акти на заводот, како и за заке -
нитоста на работата на заводот; 

— ги извршува решенијата и заклучоците д^ 
несени од советот и управниот одбор; 

— донесува решенија за работните односи, ос-
вен за лицата што ги именува советот; 

— врши и други работи што му се ставот, во 
делокруг со прописи и статутот. 

Директорот е непосреден дисциплински старе-
шина. 

Член 57 
Директорот на заводот е самостоен во својата 

работа и лично е одговорен пред работната заедни-
ца и органите на управување, а за законитоста на 
работата на работната организација и за исполну-
вањето на обврските определени со закон е одгово-
рен и пред општествената заедница. 

Член 58 
Ако директорот на заводот смета дека општ 

акт, како и поединечен акт на орган на управува-
ње на заводот, освен поединечните акти донесени 
во управна постапка и актите по кои за одлучување 
е предвидена надлежност на суд, е во спротивност 
со законот ќе му обрне внимание за тоа на органот 
на управувањето. Ако и потоа органот на управу-
вањето остане при својот акт директорот е должен 
во рок од три дена да му предложи на органот што 
врши надзор над законитоста на работата на заво-
дот да го запре извршувањето на актот. 

До донесување акт со кој се решава по пред-
логот за запирање, актот на органот на управува-
њето на заводот за кој е предложено запирање не 
може да се изврши. 

Член 59 
За разгледување поважни стручни прашања од 

делокругот на заводот, во заводите се формираат 
стручни совети. 

Во стручниот совет можат да учествуваат и 
стручни лица кои не се во работен однос со заво-
дот, а можат да придонесат за успешното решавање 
на работите од делокругот на заводот 

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО 
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 60 
Во рамките на своите права и должности оп-

штествено-политичките заедници: 
— ја претресуваат општата состојба и праша-

њата од интерес на развитокот и унапредувањето 
на службата за заштита на спомениците на култу-
рата; 

— се грижат за обезбедување материјални сред-
ства за работата на заводите; 

— вршат надзор над законитоста на работата 
на заводите; 

— ги разгледуваат годишните извештаи за ра-
ботата на заводите и донесуваат заклучоци во врска 
со таа работа; 

— водат евиденција за состојбата и степенот на 
загрозеноста на спомениците на културата на сво-
ето подрачје и му укажуваат на надлежните заводи 
за мерките што треба да се преземат за заштитата, 
чувањето и одржувањето на спомениците на култу-
рата; 

— вршат надзор над извршувањето на пропи-
сите и мерките за заштитата на спомениците на 
културата и го известуваат надлежниот завод ако 
не се извршуваат тие прописи односно мерки; 

— во итни случаи, согласно со прописите, не-
посредно преземаат мерки за заштитата на споме-
ниците на културата: 

— вршат и други работи што со овој закон и 
други прописи им се ставени во надлежност. 
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Член 61 
Во вршењето надзор на законитоста на работата 

на заводите, општинското собрание има право и 
должност да го запре извршувањето на секој акт 
на заводот што е спротивен на законот и другите 
прописи донесени на основа закон или статутот на 
заводот. 

Кога директорот на заводот привремено запрел 
акт на орган на управување, надлежното општинско 
собрание е должно најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на приемот на актот на директорот за запи-
рање да р^ши дали актот на директорот за запира-
ње останува во сила или се става вон сила. 

Општинското собрание ако запрело извршува-
ње на општ акт на заводот или со свое решение 
утврдило дека останува во сила актот на директо-
рот со кое е запрен таков акт на заводот должно е 
во рок од 15 дена од денот кога е донесен актот за 
запирање да поведе пред надлежниот уставен суд 
постапка за оцена на уставноста и законитоста на 
запрениот акт. Во спротивност актот за запирање 
престанува да важи и може да се изврши актот на 
заводот што е запрен. 

Член 62 
Во врска со заштитата на спомениците на кул-

турата, надлежниот совет на општината може да 
образува одбори на кои им доверува вршењето на 
одделни работи за заштита на спомениците на кул-
турата, 

Вкупниот бро! на членови на одбооот, како и 
заинтересираните општествени организации и здру-
женија и бројот на членовите што тие ги делегираат 
се одредува со актот за образување на одборот 

Најмногу една третина од членовите на одборот 
ги именува советот, а другите членови ги делеги-
раат заинтересираните општествени организации и 
здруженија. 

Средствата и условите за работа на одборот ги 
обезбедува надлежното општинско собрание 

Член 63 
Одборите од претходниот член: 
— се грижат за извршување на пропишаните и 

наредените мерки за чување, одржување и кори-
стење на спохмениците на културата и соработуваат 
со имателите на споменик и надлежните органи во 
извршувањето на тие мерки; 

— му укажуваат на надлежниот завод за тех-
ничко-заштитните и другите мерки што треба да ги 
преземе за заштита на споменик на културата и за 
таа цел да му даваат на надлежниот завод предло-
зи за висината на средствата потребни за спроведу-
вање на тие мерки; 

— се грижат за популаризирање на истори-
ските, уметничките и научните вредности на спо-
мениците на културата. 

— по барање на надлежните органи или по соп-
ствена иницијатива даваат мислење во врска со 
заштитата на спомениците на културата. 

Со решението за образување на одбор побли-
ску се одредуваат работите што тој ќе ги врши во 
врска со заштитата на спомениците на културата. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 64 
Со парична казна или со затвор до 6 месеци 

ќе се казни за кривично дело кој без дозвола из-
врши на споменик на културата конзерваторски, 
реставраторски, или истражувачки и други работи 
па поради тоа споменикот на културата биде уни-
штен, тешко оштетен или го загуби својството на 
споменик на културата. 

Со истата казна ќе се казни кој без дозвола или 
противно на забрана врши археолошки ископува-
ња или истражувања, па поради тоа споменикот на 
културата биде уништен, тешко оштетен или го 
загуби СВОЈСТВОТО на споменик на културата. 

Член 65 
Со казна затвор најмногу 3 месеци или со строг 

затвор до 5 години ќе се казни за кривично дело 
кој при археолошки ископувања или инаку присвои 
ископини или најдени предмети што претставуваат 
споменик на културата. 

Член 66 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок имателот на споменик кој: 
1. не пријави споменик на културата или пред-

мет за кој основано може да се претпостави дека 
има својство на споменик, како и промените на 
споменикот; 

2. го запоставува чувањето и одржувањето на 
споменикот односно не ги изврши пропишаните или 
наредените техничко-заштитни мерки за одржува-
ње и заштита на споменикот; 

3. не го дозволи истражувањето и проучување-
то на споменикот на лицето што има одобрение за 
тоа; 

4. одбие или спречи да го стори споменикот 
достапен на јавноста; 

5. употребува и користи споменик спротивно на 
решението донесено според член 22 од овој закон; 

6. одбие да го преведе споменикот на управу-
вање на старателот според член 23 од овој закон. 

Со иста казна ќе се казни за прекршок и ли-
цето кое: 

1. без одобрение врши истражување и проучу-
вање на споменик на културата; 

2. без одобрение истакнува реклами, поставува 
изложби, натписи или обавестувања на споменик; 

3. не пријави археолошко наоѓалиште или нај-
дени предмети од археолошко значење. 

За работите од претходните точки ќе се казни 
работна и друга организација и друго правно лице 
со парична казна до 500.000 динари, а одговорното 
лице на организацијата односно правното лице со 
парична казна од 100.000 динари. 

Член 67 
Заводите се должни својата организација и ра-

бота и управувањето да ги сообразат со одредбите 
од овој закон во рок од шест месеци по влегувањето 
во сила на законот. 
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VII. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 68 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

175. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ТЕАТРИТЕ И ДРУГИТЕ СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКИ 
УСТАНОВИ 

Се прогласува Законот за театрите и другите 
сценско-уметнички установи, што го донесе Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 6 ап-
рил 1965 година и на седницата на Просветно-кул-
турниот собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 83 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за театрите и останатите сцен-
ско-уметнички установи („Службен весник на НРМ" 
број 16/60) се усогласува со Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија и во него се вршат 
измени и дополнувања, така што неговиот текст 
гласи: 

З А К О Н 
ЗА ТЕАТРИТЕ И ДРУГИТЕ СЦЕНСКО-УМЕТНИЧ-

КИ УСТАНОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Театрите, филхармониите, симфониските орке-

стри, ансамблите на народни игри и хоровите (во 
натамошниот текст: театрите и другите сценско-
уметнички установи) се самостојни и самоуправни 
работни организации во областа на културата, кои 
со изведување на уметнички дела го унапредуваат 
развитокот на културата и уметничката дејност и ти 
задоволуваат културните и уметничките потреби на 
граѓаните. 

Дејноста што ја вршат театрите и другите 
сценско-уметнички установи е од посебен опште-
ствен интерес. 

Член 2 
Театри и други сценско-уметнички установи се 

основаат со задача својата уметничка дејност да ја 
вршат првенствено на подрачјето за кое се осно-
вани. 

Член 3 
Театрите и другите сценско-уметнички установи 

имаат својство на правно лице. 

Член 4 
Театрите и другите сценско-умстнички уста-

нови имаат статут. 
Со статутот се утврдува внатрешната органи-

зација, делокругот и одговорноста на органите па 
управувањето, работните и другите внатрешни од-
носи, начинот на дејствувањето, вршењето на ус-
луги и нивното користење од страна на граѓаните, 
како и други прашања од значење за самоуправу-
вањето и дејствувањето на театрите и другите сцен-
ско-уметнички установи. 

Статутот го донесува советот на театарот од-
носно советот на сценско-уметничката установа, а 
го потврдува собранието на општествено-политич-
ката заедница што ја основала установата. 

II. ТЕАТРИ 
Основање и престанок 

Член 5 
Театри основаат, во рамките на своите права 

и должности, општествено-политичките заедници. 
Театар можат да основаат и месна заедница, 

работна или друга самоуправна организација, оп-
штествено-политичка организација, здружение на 
граѓани и група граѓани. 

Театар можат заеднички да основаат две и л ч 
повеќе општествено-политички заедници, работни 
и други организации. 

Член 6 
Театрите можат да се основаат како драмски, 

оперски, балетски, оперети, ревиски, куклени и 
пантомимски. 

Во состав на театар можат да постојат како 
самостојни единици: драма, опера, балет и други. 

Член 7 
Театар може да се основа ако се обезбедени 

материјални услови и уметнички персонал. 

Член 8 
Со актот за основањето, основачот ќе го опре-

дели и видот на театарот и самостојните единици што 
ги има во својот состав (член 6). 

Член 9 
Основањето, спојувањето, припојувањето и пре-

станок на театар се врши според одредбите од Основ-
ниот закон за установите. 

Член 10 
Основањето и престанокот на театар се запи-

шува во регистарот што се води при окружниот сто-
пански суд, на чие подрачје се наоѓа седиштето па 
театарот. 

Управување 

Член 11 
Со театарот управуваат работните луѓе непосред-

но и преку органите на управувањето: совет, управен 
одбор и управител. 

Во управувањето учествуваат и заинтересирани 
граѓани и претставници на заинтересираните органи-
зации и општествената заедница (претставници на 
општествена заедница) 
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Член 12 
Членовите на работната заедница на театарот 

непосредно одлучуваат на собир, референдум и други 
облици на непосредно одлучување одредени со ста-
тутот. 

Прашањата за кои се одлучува на собир на ра-
ботната заедница, референдум и други облици на 
непосредно одлучување, како и начинот на кој тие 
се одржуваат се утврдуваат со статутот на театарот. 

Член 13 
Во театар, чија работна заедница има помалку 

од 30 членови, функцијата на совет ја врши работ-
ната заедница. 

Со статутот на театарот може да се предвиди 
работната заедница да врши функција на совет и 
кога таа има повеќе од 30, а помалку од 70 членови. 

Во театар, чија работна заедница има помалку 
од 10 членови, функцијата на совет и управен одбор 
Ја врши работната заедница. 

Кога функцијата на совет ја врши работната за-
едница, претставниците на општествената заедница 
учествуваат во одлучувањето на работите одредени 
со овој закон заедно со членовите на работната за-
едница. 

Член 14 
Во театар со повеќе самостојни единици можат 

да се формираат органи на управување на тие еди-
ници. 

Видовите, составот и делокругот на работата на 
овие органи, како и меѓусебните односи со другите 
органи на управувањето на театарот се одредуваат 
со статутот на театарот. 

Член 15 
Советот на театарот го сочинуваат: 
— членовите што ги избира работната заедница 

од својата средина; 
— членовите што ги делегираат заинтересира-

ните организации; 
— членовите што ги именува собранието на оп-

штината на чие подрачје дејствува театарот, односно 
Извршниот совет ако театарот го основала Републи-
ката, од редот на граѓаните кои со својата работа 
ќе можат да придонесат за извршувањето задачите 
на театарот. 

Со статутот на театарот се одредуваат заинтере-
сираните организации што делегираат членови на 
советот, вкупниот број членови на советот и бројот 
на членовите што ги избира работната заедница и 
што се именуваат и делегираат. 

Работната заедница избира во советот најмалку 
15 членови 

Членовите на советот се избираат, именуваат, од-
носно делегираат на две години. Секоја година се 
врши избирање, именување, односно делегирање на 
една половина од бројот на членовите како што 
е утврдено со статутот на театарот. Едно лице не 
може да биде член на советот два пати едноподруго 

Член 16 
Советот на театарот ги врши следниве работи: 
—' се грижи за успешното извршување на зада-

чите на театарот и за обезбедување услови за работа 
како и за ускладување на работата на театарот со 
потребите на граѓаните; 

— донесува статут; 
— донесува програми и планови за работа и раз-

виток, 
— го донесува репертоарниот план; 
— донесува одлуки за користење на општестве-

ните средства со кои управува театарот; 
— одлучува за организацијата на работата на 

театарот; 
— донесува правилници за распределба на до-

ходот и личниот доход; 
— донесува финансов план и завршна сметка; 
— дава препораки и општи насоки за работа на 

управниот одбор и управителот и го следи нивното 
извршување; 

— донесува план за гостување на театарот во 
земјата и странство и за гостување на други умет-
нички установи, ансамбли и поединци од земјата и 
странство во театарот; 

— го претресува годишниот извештај; 
— избира членови на управниот одбор; 
— именува уметнички совет на театарот, односно 

на самостојните единици; 
— ги разгледува претставките и предлозите на 

граѓаните во врска со работата на театарот; 
— распишува конкурс за именување на дирек-

тори на самостојните единици и лица на раководни 
работни места и ги именува и разрешува овие лица, 

— одлучува за јубилеи на истакнати уметници; 
— врши и други работи што му се ставени зо 

делокруг со прописи и со статутот. 
Претставниците на општествената заедница не 

учествуваат во одлучувањето за организацијата на 
работата и распределбата на доходот и личниот до-
ход, изборот на членовите на управниот одбор и 
работните односи, освен за лицата на раководни 
работни места. 

За актите со кои се одлучува за распределбата 
на доходот и за укинување работните единици, да-
ваат согласност претставниците на општествената 
заедница. 

Член 17 
Претседателот на советот го избира советот па 

театарот од редот на членовите што ги избира ра-
ботната заедница. 

Член 18 
Бројот на членовите на управниот одбор се утвр-

дува со статутот на театарот, но тој не може да из-
несува помалку од 7 членови. 

Членовите на управниот одбор ги избира советот 
на театарот од редот на членовите на работната за-
едница. При изборот на членовите на управниот од-
бор се избира и определен број заменици на чле-
новите на управниот одбор. 

Претседателот на советот не може да биде из-
бран за член на управниот одбор. 

Управителот на театарот и директорите на са-
мостојните единици се членови на управниот одбор 
според својата положба, а не можат да бидат прет-
седатели. 

Член 19 
Управниот одбор ги врши следниве работи: 
— ги утврдува предлозите на општите акти и 

плановите и програмите за работа и развиток; 
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— се грижи за извршувањето на актите и за-
клучоците на советот и за правилното работење па 
театарот; 

— го утврдува предлогот на финансискиот план 
и завршната сметка; 

— го утврдува предлогот на репертоарниот план; 
— го утврдува предлогот на план за гостување 

на театарот во земјата и странство и за гостување 
на други уметнички установи, ансамбли и поединци 
од земјата и странство во театарот; 

— предлага одржување ј уби леи на истакнати 
уметници; 

— одлучува за висината на цената на влезните 
билети и на другите видови услуги што ги врши 
театарот; 

— решава по приговорите против решенијата на 
управителот за работните односи, освен за лицата 
што ги именува советот на театарот; 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со прописи и статутот. 

Член 20 
Управителот на театарот го именува и разре-

шува советот на театарот, според прописите за име-
нување и разрешување на директори на работните 
организации. 

Управителот на театар, основан од Републиката, 
го именува и разрешува Извршниот совет по прет-
ходно прибавено мислење од советот на театарот. 

Именувањето се врши по пат на јавен конкурс. 
Управителот на театарот се именува од редот на 

научните и другите културни и општествени работ-
ници. 

Член 21 
Управителот на театарот ги врши следниве ра-

боти : 
— ја организира и раководи со работата на теа-

тарот; 
— ги извршува одлуките на советот и управниот 

одбор; 
— го претставува и застапува театарот; 
— подготвува планови и програми за работа и 

развиток; 
— му предлага на управниот одбор репертоарен 

план; 
— подготвува годишен извештај; 
— се грижи за законитоста во работата на теа-

трите; 
— донесува решенија за работните односи; 
— заклучува договори за ангажирање уметнич-

ки персонал согласно прописите за работните односи 
и наградувањето на уметниците; 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со прописи и со статутот. 

Член 22 
Управителот на театарот е самостоен во својата 

работа и лично е одговорен пред работната заедница 
и органите на управувањето на театарот, а за зако-
нитоста на работата на театарот и за исполнувањето 
на обврските определени со закон е одговорен и пред 
општествената заедница. 

Член 23 
Ако управителот на театарот смета дека општ 

акт, како и поединечен; акт на работната заедница 

или на орган на управување на театарот, освен по-
единечните акти донесени во управна постапка и 
актите по кои за одлучување е предвидена надлеж-
ност на суд, е во спротивност со законот, ќе им обрне 
внимание за тоа. Ако и потоа работната заедница или 
органот на управување на театарот останат при СВО-
ЈОТ акт, управителот има право и должност да го 
запре извршувањето на актот и е должен за запи-
рањето во рок од три дена да го извести органот што 
врши надзор над законитоста на работата на теа-
тарот. 

До донесувањето на акт со КОЈ се решава по ак-
тот на управителот за запирање, актот на работната 
заедница или органот на управувањето на театарот 
не може да се изврши. 

Член 24 
Управителот на театарот е непосреден дисци-

плински старешина. 
Ова овластување ТОЈ може да го пренесе на ди-

ректорите на самостојните единици за персоналот во 
тие единици. 

Управителот на театарот може, по овластување 
на управниот одбор, да му пренесе на директорот на 
самостојната единица и одделни наредбодавци права. 

Член 25 
Со самостојните единици во театарот раководат 

директорите. 
За својата работа директорите на самостојните 

единици му одговараат на советот на театарот, управ-
ниот одбор и управителот на театарот, како и на 
органите на управувањето на самостојните единици, 
доколку такви постојат. 

Член 26 
Директорите на самостојните единици, секој во 

својата единица: 
— ја организираат и непосредно раководат со 

работата на самостојната единица; 
— се грижат за обезбедување соодветно умет-

ничко ниво на уметничките ансамбли; 
— му предлагаат репертоарен план на управи-

телот на театарот; 
— му определуваат уметнички задачи на умет-

ничкиот персонал; 
— му предлагаат на управителот на театарот ан-

гажирање на уметнички персонал; 
— му предлагаат на управителот на театарот 

план за гостувања на театарот во земјата и стран-
ство и за гостувања на други уметнички установи, 
ансамбли и поединци од земјата и странство во теа-
тарот; 

— вршат и други работи што им се ставени во 
далекругот со статутот. 

Член 27 
За разгледување на поважни прашања во врска 

со уметничката работа на театрите, во театрите се 
формираат уметнички совети. 

Во театри со повеќе самостојни единици се фор-
мираат уметнички совети за секоја од нив. 

Членовите на уметничките совети ги именува 
советот на театарот. 

Составот, делокругот и начинот на работата на 
уметничките совети се пропишуваат со статутот. 
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Член 28 
Со статутот може да се предвиди театарот да 

има и други стручни тела. 

Права и должности на општествено-политичките 
заедници 

Член 29 
Општествено-политичките заедници: 
— ја претресуваат општата состојба и праша-

њата од интерес за развитокот и унапредувањето на 
театрите; 

— се грижат за обезбедување материјални сред-
ства за работата на театрите; 

— вршат општ надвор и надѕор над законитоста 
на работата на театрите; 

— ги разгледуваат годишните извештаи за ра-
бота на театрите и донесуваат заклучоци во врска 
со таа работа; 

— се грижат за образованието и усовршувањето 
на стручните кадри; 

— вршат и други работи од областа на дејству-
вањето на театрите одредени со закон. 

Надѕор над законитоста на работата на театар 
основан од Републиката врши Извршниот совет. 

Член 30 
Во вршење правото на надѕор над законитоста 

општинските собранија односно Извршниот совет 
имаат право да бараат од управителот на театарот 
податоци за работата на театарот. 

Член 31 
Во вршењето надѕор над законитоста на работа-

та на театрите, општинското собрание, односно Извр-
шниот совет имаат право и должност да го запрат 
извршувањето на секој акт на театарот што е спро-
тивен на законот и другите прописи донесени врз 
основа на закон или статутот на театарот. 

Кога управителот на театарот привремено ќе за-
пре акт на работната заедница или на орган на 
управувањето, надлежното општинско собрание од-
носно Извршниот совет се должни најдоцна во рок 
од 30 дена од денот на примањето на актот на упра-
вителот за запирање да реши дали актот на управи-
телот за запирање останува во сила или се става вон 
сила. 

Општинското собрание односно Извршниот со-
вет, ако запреле извршување на општ акт на теата-
рот или со свое решение утврдиле дека останува во 
сила актот на управителот со кој е запрен таков 
акт на театарот, должни се, во рок од 15 дена од 
денот кога е донесен актот за запирање, пред над-
лежниот уставен суд да започнат постапка за оцена 
на уставноста и законитоста на запрениот акт. Во 
спротивно актот за запирање престанува да важи и 
може да се изврши актот на театарот што е запрен. 

Ш. ДРУГИ СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКИ УСТАНОВИ 

Член 32 
Одредбите од глава И на овој закон сходно ќе 

се применуваат и на другите сценско-уметнички ус-
танови од член 1, 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Установите од претходниот член 1 на овој закон 

се должни својата организација и работа и упра-
вувањето да ги сообразат со одредбите од овој за-
кон во рок од шест месеци по влегувањето во сила 
на законот. 

Член 34 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Правилникот за одредување на театрите 
кои се сметаат како театри со мал колектив („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 28/56). 

Член 35 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

176. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈ-

СКИТЕ УСТАНОВИ 
Се прогласува Законот за музејските установи, 

што го донесе Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 23 март 1965 година и на сед-
ницата на Просветно-културниот собор одржана на 
23 март 1965 година. 

У. бр. 61 
24 март 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за музејските установи („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 42/60) се усогласува со Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија и во 
него се вршат измени и дополнувања, така што не-
говиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА МУЗЕЈСКИТЕ УСТАНОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Музејските установи се самостојни и самоуправ-

ни работни организации за вршење на културно-
просветни дејности определени со овој закон. 

Дејноста што ја вршат музејските установи е од 
посебен општествен интерес. 

Музејски установи во смисла на ОВОЈ закон се. 
музеите, галериите, самостојните музејски и само-
стојните галериски збирки. 

Член 2 
Музеите и галериите имаат за задача: 
— систематски да собираат, средуваат, стручно 

обработуваат и проучуваат, објавуваат, одржуваат 
и излагаат музејски материјал; 
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— да придонесуваат за културното издигање на 
народот, запознавајќи го со документите и предме-
тите од културниот, економскиот и општествено-по-
литичкиот развиток, техничкиот напредок со при-
родните законитости; 

— да вршат образовно-воспитно влијание врз 
општото културно идејно издигање на младината и 
возрасните; 

— да придонесуваат за унапредувањето на му-
зејската струка и стручното образование на музеј-
ските кадри. 

Музеите и галериите можат да вршат и научно-
истражувачка работа. 

Член 3 
Самостојните музејски и галериски збирки имаат 

за задача да собираат, чуваат, обработуваат, одржу-
ваат и излагаат музејски мтериЈал и преку тоа да 
придонесуваат за културното издигање на среди-
ната во која дејствуваат. 

Член 4 
Како музејски материјал, според одредбите на 

овој закон, се сметаат движните и недвижните пред-
мети со археолошка, историска, социолошка, е к о -
лошка-, уметничка и друга вредност од значење за 
науката, културата и уметноста, што ги прибираат 
музејските установи заради остварување на своите 
задачи. 

Член 5 
Музејските установи ги основаат општествено-

политичките заедници. 
Музејски установи може да основе и месна заед-

ница, работна или друга самоуправна организација, 
општествено-политичка организација, здружение на 
граѓани и граѓани. 

Член 6 
Музејските установи, според задачите, се општи 

и специјализирани. 
Член 7 

Општите музејски установи ги вршат работите 
од член 2, кои се однесуваат на природата и опште-
ствениот живот и развиток на определено подрачје. 

Член 8 
Специјализираните музејски установи ги вршат 

работите од член 2: 
1. кои се однесуваат на природата или природ-

ните појави односно процеси на определено подрачје 
и во определено време (природонаучен музеј, па-
леонтолошки музеј и сл.); 

2. кои се однесуваат на општествениот живот и 
развиток или на одделни манифестации на дејноста 
на определени општествени групи односно истакнати 
личности на определено подрачје и во определено 
време (историски музеј, археолошки музеј, етнолош-
ки музеј, меморијален музеј и сл.); 

3. кои се однесуваат на постигањата во одделни 
области од општествениот, стопанскиот или технич-
киот развиток (технички музеј, железнички музеј 
и сл.). 

Член 9 
Музејските установи ги остваруваат своите кул-

турно" просветни задачи преку постојаните поставки, 
повремени и подвижни изложби, предавања и семи-
нари, издавање на стручни публикации, албуми и 

каталози, прикажување филмови од својата област 
и преку други погодни средства. 

Член 10 
Во остварувањето на своите задачи, музејските 

установи соработуваат со научните установи, заво-
дите за заштита на спомениците на културата, заво-
дите за заштита на природните реткости, архивите, 
библиотеките и со други културни и просветни уста-
нови, општествени и стопански организации, стручни 
здруженија и заинтересирани граѓани. 

Член 11 
Меѓусебните односи на музејските установи се 

засновуваат на заемна соработка и стручна помош. 

Член 12 
За унапредувањето на својата дејност, усогласу-

вањето на работата по прашањата од заеднички ин-
терес, посебно за тематската музејска мрежа во Ре-
публиката, за меѓусебната соработка и разгледува-
ње и решавање на други прашања што се од заед-
нички интерес, музејските установи можат да се 
здружат во заедница. 

Задачите, органите на управувањето и нивниот 
делокруг, начинот на финансирање, правата и об-
врските ,на здружените музејски установи како и 
другите односи во заедницата се утврдуваат со ста-
тут. 

Статутот на заедницата на музејските установи, 
пред усвојувањето, се поднесува на разгледување па 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 13 
Музејските установи имаат својство на правно 

лице. 
Член 14 

Музејските установи имаат статут. 
Со статутот се утврдува внатрешната организа-

ција, делокругот и одговорноста на органите на упра-
вувањето, работните и другите внатрешни односи, 
начинот на делување, користењето! на музејскиот 
материјал како и други прашања што се од значење 
за самоуправувањето во музејската установа и за 
нејзиното делување. 

Статутот го донесува советот на музејската уста-
нова. 

Член 15 
Општествено-политичките заедници ја претре-

суваат општата состојба на музејската установа и 
прашањата од развитокот и унапредувањето на му-
зејската служба на своето подрачје, ги основаат и 
укинуваат музејските установи што ги основале, 
обезбедуваат материјални средства за работа па му-
зејските установи и се грижат за стручното обра-
зование на музејските кадри 

II. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК СО РАБОТА 

Член 16 
Музејска установа може да се основе ако се ис-

полнети следниве услови: 
1. ако постои музејски материјал чие значење 

и обем е таков, што може да послужи како основен 
музејски фонд; 
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2. ако се обезбедени соодветно сместување на 
материјални средства нужни за трајна работа на 
музејската установа; 

3. ако постои стручен персонал потребен за ус-
пешна работа на музејската установа; 

4. ако постојат разработени тематски програми. 

Член 17 
Актот за основање на музејска установа особено 

ги содржи: 
1. името (називот) и седиштето на музејската 

установа; 
2. основната задача на музејската установа; 
3. подрачјето на кое музејската установа првен-

ствено ќе ги остварува своите задачи; 
4 средствата што се обезбедуваат за основање-

то и почетокот на работа на музејската установа; 
5. називот на органот или организацијата однос-

но имињата на граѓаните што ја основаат музејската 
установа. 

Член 18 
Основањето, спојувањето, припојувањето и пре-

станокот на музејската установа се врши според од-
редбите на Основниот закон за установите, доколку 
со ОВОЈ закон не е поинаку определено. 

Во актот за престанокот со работа на музејската 
установа се утврдува кој орган, музејска или друга 
установа го презема музејскиот материјал од музеј-
ската установа што престанала со работа. 

Од музејскиот материјал на музејската установа 
што престанала со работа може да се основе само-
статна музејска или самостојна галериска збирка. 

Член 19 
Основањето и престанокот на музејската устано-

ва се запишува во регистарот што се води при 
окружниот стопански суд, на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на музејската установа. 

Регистрацијата се врши според прописите за ре-
гистрација на установите. 

III. УПРАВУВАЊЕ СО МУЗЕЈСКИТЕ УСТАНОВИ 

Член 20 
Со музејска установа управуваат работните луѓе 

непосредно и преку органи на управување: совет, 
управен одбор и директор. 

Во управувањето со музејска установа учеству-
ваат и заинтересирани граѓани и претставници на 
заинтересирани организации и општествената заед-
ница (претставници на општествената заедница). 

Член 21 
Членовите на работната заедница на музејска 

установа непосредно одлучуваат на собир, референ-
дум и други облици на непосредно одлучување опре-
делени со статут. 

Прашањата за кои се одлучува на собир на ра-
ботните луѓе, референдум и други облици на непо-
средно одлучување како и начинот на КОЈ тие се 
одржуваат, се утврдуваат со статутот на музејската 
установа 

Член 22 
Во музејска установа, чија работна заедница 

има помалку од 30 членови, функцијата на совет Ја 
врши работната заедница. 

Со статутот на музејската установа може да се 
предвиди работната заедница да ја врши функцијата 
на совет и кога таа има повеќе од 30, а помалку од 
70 членови. 

Во музејска установа, чија работна заедница ИМ-Ј 
помалку од 10 членови, функцијата на совет и упра-
вен одбор ги врши работната заедница. 

Кога функцијата на совет ја врши работната за-
едница, претставниците на општествената заедница 
учествуваат и во одлучувањето на работите опреде-
лени со овој закон заедно со членовите на работната 
заедница. 

Член 23 
Советот на музејска установа го сочинуваат: 
— членовите што ги избира работната заедница 

од својата средина; 
— членовите што ги делегираат заинтересира-

ните организации; 
— членовите што ги именува собранието на оп-

штината на чие подрачје дејствува музејската уста-
нова, односно Извршниот совет, ако музејската уста-
нова дејствува на територијата на Републиката, од 
редот на граѓаните кои со својата работа ќе можат 
да придонесат за извршувањето задачите на музеј-
ската установа. 

Со статутот на музејската установа се опреде-
луваат заинтересираните организации што делеги-
раат членови на советот, вкупниот број членови на 
советот како и бројот на членовите што ги избира 
работната заедница и оние што се именуваат и де-
легираат. 

Работната заедница избира во советот намалку 
15 членови. 

Членовите на советот се избираат, именуваат од-
носно делегираат на две години. СекоЈа година се 
врши избирање, именување односно делегирање на 
една половина од бројот на членовите како што е 
утврдено со статут на музејската установа. Едно лице 
не може да биде член на советот два пати еднопо-
друго. 

Член 24 
Советот на музејската установа: 
—- се грижи за успешното извршување задачите 

и развитокот на музејската установа и за обезбе-
дување нужните услови за работа на музејската 
установа; 

— донесува статут и правилник за користење 
на музејските материјали; 

— донесува програми и планови за работа и раз- ( 
виток на музејската установа; 

— донесува основни одлуки за користење на оп-
штествените средства со кои управува музејската 
установа; 

— одлучува за организацијата на работата на 
музејската установа; 

— донесува правилници за распределба на до-
ходот и личниот доход; 

— донесува финансов план и завршна сметка, 
— го претресува годишниот извештај на музеј-

ската установа; 
— дава препораки и општи насоки за работа па 

управниот одбор и директорот и го следи нивнот ) 
извршување; 
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— избира членови на управниот одбор; 
— именува стручен совет; 
— ги разгледува претставките и предлозите на 

граѓаните во врска со работата на музејската уста-
нова и уредување на изложбените поставки; 

— распишува конкурс за пополнување на рако-
водни работни места и врши именување на овие 
места; 

— одлучува за меѓусебните работни односи; 
— врши и други работи што со овој закон или со 

други прописи и со статутот на музејската установа 
му се ставени во надлежност. 

Претставниците на општествената заедница не 
учествуваат во одлучувањето за организацијата на 
работата, расподелбата на доходот и личниот доход, 
избирањето на членовите на управниот одбор и за 
меѓусебните работни односи, освен за стапување и за 
престанок на работа на работниците на раководните 
работни места, предвидени во општите акти на му-
зејската установа. 

За актите со кои се одлучува за распределбата 
на доходот и за укинување работни единици даваат 
согласност претставниците на општествената заед-
ница. 

Член 25 
Претседателот на советот го избира советот на 

музејската установа од редот на членовите на со-
ветот што ги избира работната заедница. 

За претседател на совет на музејска установа, 
чија работна заедница има помалку од 5 членови, 
може да се избере член на советот од редот на прет-
ставниците на општествената заедница. 

Советот на музејската установа одлучува на сед-
ница, ако присуствува мнозинството членови на со-
ветот, а одлуките се донесуваат со мнозинството 
гласови од присутните членови. 

Член 26 
Б Р О Ј О Т на членовите на управниот одбор се утвр-

дува со статутот на музејската установа, но тој не 
може да изнесува помалку од пет членови. 

Членовите на управниот одбор ги избира советот 
на музејската установа од редот на членовите на ра-
ботната заедница. При изборот на членовите на 
управниот одбор се избира и определен број заме-
ници на членовите на управниот одбор. 

Претседателот на советот не може да биде из-
бран за член на управен одбор. 

Директорот на музејската установа е член на 
управниот одбор според својата положба. 

Член 27 
Управниот одбор: 
— одлучува за работењето на музејската уста-

нова ; 
— ги утврдува предлозите на општите акти и 

плановите и програмите за работа и развиток; 
— се грижи за извршувањето на актите и зак-

лучоците на советот и за правилното работење на 
музејската установа; 

— решава по приговорите против актите за ра-
ботните односи кои ги донесува директорот; 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со прописи и статутот на музејската 
установа. 

Член 28 
Директорот на музејската установа го именува 

и разрешува советот според прописите за имену-
вање и разрешување директори на работните орга-
низации. 

Член 29 
Директорот на музејската установа: 
— ја организира и непосредно раководи со ра-

ботата на музејската установа; 
— ги извршува одлуките на советот и управ-

ниот одбор, како и на другите органи на управува-
ње на музејската установа; 

— ја претставува и застапува музејската уста-
нова; 

— подготвува планови и програми за работа и 
развиток; 

— подготвува годишен извештај за работата на 
музејската установа; 

— се грижи за извршувањето на овој закон и 
други прописи што се однесуваат на музејските 
установи, статутот и другите општи акти на музеј-
ската установа, како и за законитоста на работата на 
музејската установа; 

— донесува решенија за работните односи, освен 
за работните односи на раководните лица; 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со овој закон, со други прописи и со 
статутот на музејската установа. 

Директорот на музејската установа е непосреден 
дисциплински старешина. 

Член 30 
Директорот на музејската установа е самостоен 

во својата работа и лично е одговорен пред работ-
ната заедница и органите на управување на работ-
ната организација, а за законитоста на работата на 
работната организација и за исполнувањето на об-
врските определени со закон е одговорен и пред 
општествената заедница. 

Член 31 
Ако директорот на музејската установа смета' 

дека општ акт, како и поединечен акт на орган нш 
управување на музејската установа, освен поединеч-
ните акти донесени во управна постапка и актите по 
кои за одлучување е предвидена надлежност на суд, 
е во спротивност со законот, ќе му обрне внимание 
за тоа на органот на управувањето. Ако и потоа ор-
ганот на управувањето остане при -СВОЈОТ акт, ди-
ректорот е должен во рок од три дена да му пред-
ложи на органот што врши надзор над законитости 
на работата на музејската установа да го запре 
извршувањето на актот. 

До донесувањето на акт со кој се решава по 
предлогот за запирање актот на органот на упра-
вувањето на музејската установа, за која е предло-
жено запирање, актот не може да се изврши. 

Член 32 
За разгледување поважни прашања во врска со 

стручната работа на музејските установи, во музеј-
ските установи можат да се образуваат стручни 
совети. 

Во стручниот совет учествуваат и стручни лица 
кои не се во работен однос со музејската установа, 
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а можат да придонесат за успешното решавање на 
работите од делокругот на стручниот совет. 

Составот и начинот на работата на стручниот со-
вет се пропишуваат со статутот на музејската уста-
нова. 

IV. МУЗЕЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

Член 33 
Музејските установи го набавуваат музејскиот 

материјал по пат на собирање, купување, ископува-
ње или размена, како и со примање подароци и за-
вештенија. 

Музејските установи не можат да продаваат му-
зејски материјал. 

Член 34 
Музејските установи собираат музејски матери-

јал што им служи за извршување на нивните задачи 
првенствено од подрачјето на кое дејствуваат. 

За комплетирање на своите збирки музејските 
установи можат да набавуваат музејски материјал 
и надвор од подрачјето на кое дејствуваат, само по 
претходна согласност на советот надлежен за рабо-
тите на културата па собранието на општината на 
чие подрачје треба да се набавува музејскиот ма-
теријал. 

Член 35 
За систематско пополнување на збирките, музеј-

ските установи можат да вршат размена со архи-
вите, библиотеките и други сродни установи, а по 
исклучок и со приватни лица. 

За систематско пополнување на збирките музеј-
ските установи можат меѓусебно да вршат размена 
и подароци на музејски материјал. 

За размена на музејски материјал со музеите од 
другите републики потребно е да се прибави соглас-
ност од Републичкиот завод за заштита на спомени-
ците на културата, односно од Републичкиот завод 
за заштита на природните реткости. 

Размена со странство може да се врши само под 
условите предвидени со Законот за заштита на спо-
мениците на културата, доколку музејскиот мате-
ријал има СВОЈСТВО на споменик на културата, од-
носно со Законот за заштита на природните рет-
кости, доколку музејскиот материјал има својство 
па природна реткост. 

Одлука за размена на музејскиот материјал до-
несува советот на музејската установа. 

Член 36 
Музејските установи можат да доверуваат на 

времено користење музејски материјал на друг му-
зеј, државен орган, установа, стопанска и опште-
ствена организација и здружение под условите про-
пишани со статутот на музејската установа. 

Член 37 . 
Музејските установи се должни музејскиот ма-

теријал да го направат достапен на лица овластени 
од надлежна научна иституција (факултет, инсти-
тут и сл.) за користење во научни цели. 

Лица кои пронашле музејски материјал, по пра-
вило, имаат право на првенство за обработување и 
публикување на истиот во рок што ќе го утврди со-
ветот на музејската установа за секој одделен слу-
чај, КОЈ не може да биде помал од една година ниту 
поголем од три години. Во исклучни случаи, заради 

особен општествен интерес, по одлука на републич-
киот секретар за култура, материјалот може да би-
де ставен на располагање и на други лица и пред 
обработување и публикување од страна на лицата 
што го пронашле музејскиот материјал. 

Член 38 
Фотографирање, филмско снимање, прецртување 

или копирање на музејски материјал може да се 
врши со одобрение на директорот, а во согласност 
со статутот на музејската установа. 

Член 39 
Музејските установи се должни да преземаат 

потребни мерки за обезбедување на музејскиот ма-
теријал од пожар и од други оштетувања и уништу-
вања. 

Член 40 
Музејски материјал може да се расходува само 

по исклучок и тоа врз основа на предлог од посебна 
комисија што Ја формира советот на музејската уста-
нова. 

Член 41 
Работниците на музејската установа не можат 

да создаваат свои приватни збирки од музејски ма-
теријал ниту можат такви збирки да создаваат за 
други лица. 

Доколку работникот имал збирка пред стапу-
вање на работа е должен тоа да го пријави на му-
зејската установа и да поднесе список на ТОЈ мате-
ријал. 

Член 42 
Музејските установи задолжително водат влез-

на и излезна книга на музејскиот материјал, инвен-
тар и картотека. 

Член 43 
Музејските установи можат да имаат стручни 

препараторски работилници, лаборатории и за поп-
равки, конзервирање и реставрирање на музејски 
материјал и фотолаборатории. 

Музејските установи што имаат работилници и 
лаборатории од претходниот став, можат да вршат 
конзерваторски работи и за потребите на други ор-
гани, установи, организации, здруженија и граѓани. 

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО 
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 44 
Во рамките на своите права и должности опште-

ствено политичките заедници: 
— ги претресуваат прашањата од општ интерес 

за работата на музејските установи и прашањата во 
врска со организацијата и унапредувањето на му-
зејската служба; 

— се грижат за обезбедување материјални сред-
ства нужни за работа на музејските установи; 

— даваат препораки за унапредување работата 
на музејските установи; 

— вршат надзор над законитоста на работата па 
музејските установи; 

— ги разгледуваат годишните извештаи за рабо-
та на музејските установи и донесуваат заклучоц I 
во врска со таа работа; 

— се грижат за обезбедувањето и усовршување-
то на кадри за музејските установи; 
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— вршат и други работи во областа на музејска-
та служба што со закон им се ставени во надлежност. 

Член 45 
За вршењето надзор над законитоста на рабо-

тата на музејските установи, општинското собрание 
има право и должност да го запре извршувањето на 
секој општ акт на музејска установа што е спро-
тивен на законот и другите прописи донесени врз 
основа на закон или статутот на музејската установа. 

Кога директорот на музејската установа привре-
мено запре акт на орган на управување, надлежното 
општинско собрание е должно, најдоцна во рок од 
30 дена од денот на приемот на актот на директорот 
за запирање, да реши дали актот на директорот за 
запирање, останува во сила или се става вон сила. 

Општинското собрание, ако запрело извршува-
ње на општ акт на музејска установа или со свое 
решение утврдило дека останува во сила актот на 
директорот со кој е запрен таков акт на музејската 
установа, должно е, во рок од 15 дена од денот кога 
е донесен актот за запирање, пред надлежниот уста-
вен суд да започне постапка за оцена на уставноста 
и законитоста на запрениот акт. Во спротивност ак-
тот за запирање престанува да важи и може да се 
изврши актот на музејската установа што е запрен. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето на „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

177. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДРАЧ-
ЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за подрачјата на окруж-
ните стопански судови во Социјалистичка Репу-
блика Македонија, што го донесе Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 6 април 
1965 година и на седницата на Организационо-поли-
тичкиот собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 91 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски с. р. 

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Одлуката за територијалната надлеж-
ност на окружните стопански судови во Народна 
Република Македонија („Службен весник на НРМ" 

бр. 38/55), се усогласува со Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија и во неа се вршат 
измени и дополнувања така што новиот текст гласи. 

З А К О Н 
ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ 
СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со одредбите на овој закон се утврдуваат под-

рачјата на окружните стопански судови во Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Член 2 
Окружните стопански судови ги опфаќаат под-

рачјата на следниве општини: 
1. Окружниот стопански суд во Битола — под-

рачјата на општините: Битола, Брод, Дебар, Демир 
Хисар, Кичево, Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен и 
Струга; 

2. Окружниот стопански суд во Скопје — под-
рачјата на општините: Валандово, Гевгелија, Гости-
вар, Идадија, Кавадарци, Кале, Кисела Вода, Кра-
тово, Крива Паланка, Куманово, Неготино, Тетово и 
Титов Велес; 

3. Окружниот стопански суд во Штип — под-
рачјата на општините: Берово, Виница, Делчево, 
Кочани, Пробиштип, Свети Николе, Струмица, Ра-
довиш и Штип. 

Член 3 
Доколку со овој закон се менува месната над-

лежност на судовите, предметите по кои тече по-
стапката ќе се завршат според месната надлеж-
ност по досегашните прописи. 

Предметите по кои второстепениот суд ја уки-
нува одлуката и ги враќа на повторно разгледување 
и одлучување, се отстапуваат на месно надлежниот 
суд определен со овој закон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

178. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСТИ-

ТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 

Се прогласува Законот за институтот за нацио-
нална историја, што го донесе Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 
година и на седницата на Просветно-културниот 
собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 125 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски с. р 
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Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за Институтот за национална ис-
торија („Службен весник на НРМ" бр. 15/56) се усо-
гласува со Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и во него се вршат измени и дополнува-
ња, така што неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА 

Член 1 
Институтот за национална историја (во натамош-

ниот текст Институтот) како самостојна и самоуправ -
на научно-истражувачка установа има за задача да 
ја проучува националната историја на македонскиот 
народ и народностите — националните малцинства 
што живеат во Македонија. 

Седиштето на Институтот е во Скопје. 

Член 2 
За остварувањето на својата задача Институтот. 
1. изнаоѓа, прибира, чува и објавува материјал, 

документи и други споменици што се однесуваат на 
националната историја, 

2. ги испитува и проучува материјалите и доку-
ментите од претходната точка и објавува трудови од 
областа на националната историја, 

3. ги следи научните достигања од областа на 
националната историја во земјата и странство, 

4. се грижи за создавање и издигање на кадри 
за проучување на националната историја, 

5. соработува со установи, организации и поедин-
ци во земјата и странство, како и со меѓународни ор-
ганизации што се занимаваат со прашања од обла-
ста на националната историја. 

Член 3 
Институтот има својство на правно лице. 

Член 4 
Институтот е установа што врши дејност од по-

себен општествен интерес. 

Член 5 
Институтот се здобива со средства за својата ра-

бота од надоместоците што ќе ги оствари со вршење 
на дејноста или услугите. 

Институтот може да се здобие со средства за 
својата работа и по основ на кредит, како и по дру-
ги основи определени со закон. 

Член 6 
Со Институтот управуваат членовите на работ-

ната заедница. 
Како органи на управување со статутот на Ин-

ститутот можат да се предвидат совет, управен од-
бор и научен совет. 

Член 7 
Институтот има свој статут. 
Со статутот на Институтот поблиску се уредува 

организацијата на Институтот; кои органи на упра-
вување се формираат, нивниот состав и овластува-
ња; положбата на работните единици и правата на 
работните луѓе во управувањето со тие единици; на-
чинот на стекнувањето и распределбата на доходот; 
начинот на остварување јавноста во работата на Ин-

ститутот; постапката за избор на научните и сруч-
ните соработници и други прашања што се од значе-
ње за работењето на Институтот. 

Статутот го донесува Советот на Институтот, а 
го потврдува Извршниот совет. 

Член 8 
Директорот на Институтот го именува Извршни-

от совет по предлог од Советот на Институтот. 
Правата и должностите на директорот на Ин-

ститутот се определуваат со статутот на Институтот 
во согласност со општите прописи. 

Член 9 
Научните и стручните соработници на Институ-

тот се избираат врз основа на конкурс според про-
писите за избор на научни и стручни соработници 
и статутот на Институтот. 

Член 10 
Надзор над законитоста на работата па Инсти-

тутот врши Советот за научна работа на Социјали-
стичка Република Македонија. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него-

вото објавување во „Службен весник на СРМ". 

ОЈласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
18. IX. 1963 година, рег бр. 72/55, книга I, е запи-
шана под фирма: Колонијална продавница во село 
Сович на Земјоделската задруга „Кајмакчалан ' 
од село Живојно. Предмет на работењето на про-
давницата е: откуп и продажба на земјоделски 
и колонијални производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Кајмакчалан" од село Живојно. 

Продавницата ја потпишува, задолжува и раз-
должува лицето што ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 312/63. (384) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. ХП. 1963 година, рег. бр. 187/55, книга I, е за-
пишан под фирма: Работнички ресторан при Фа-
бриката за разладни уреди „Горѓи Наумов", со се-
диште во Битола. Предмет на работењето на ре-
сторанот е: обавување на ресторанска дејност, која 
се состои во давање угостителски услуги од истата, 
претежно во топли Јадења и тоа исклучиво на 
членовите на работниот колектив. 

Ресторанот е основан од Фабриката „Горѓи 
Наумов" — Битола, а погласно со одобрението на 
НО на општината Битола бр. 04-9543 од 24. XII. 
1959 година. 
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Ресторанот ќе го потпишува Назифовски Не-
шат, раководител, Коџасински Раде и Попова Кри-
стина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 388/63. (387) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. I. 1964 година, рег. бр. 2/62, книга I, е запишана 
под фирма: Услужна работилница за кланичкп 
услуги во Битола на Трговското претпријатие на 
големо „Прехрана", со седиште во Битола. Предмет 
на работењето на работилницата е: колење на 
жива стока и опрема на пресно месо за сопствени 
потреби како и за други правни лица. 

Работилницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Прехрана" од Битола, а согласно со одо-
брението на Општинското собрание на општината 
Битола бр. 3-7043 од 12. IX. 1963 година. 

Раководител на работилницата е Александар 
Христовски, а ќе ја потпишува лицето што е ов-
ластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 15/64. (385) 

СОДРЖИНА 
Стран?. 

135. Указ за прогласување на Законот за за-
штита на природните реткости — — — 360 
Закон за заштита на природните реткости 3(ј9 

1С6. Указ за прогласување на Законот за по-
драчјата на општинските и окружните 
судови од општа надлежност во Соција-
листичка Република Македонија — — 37ЧЈ 
Закон за подрачјата на општинските и 
окружните судови од општа надлежност 
во Социјалистичка Република Македонија 375 

137. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
задолжително учество на граѓаните во 
отстранувањето на општа опасност — — 380 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за задолжително учество на 
граѓаните во отстранувањето на општа 
опасност — — — — — — — — 380 

138. Указ за прогласување на Законот за 
архивската граѓа и архивите — — — 380 
Закон за архивската граѓа и архивите 381 

139. Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за рибарство — 38^ 
Закон за изменување на Законот за ри-
барство — — — — — — — — — 387 

140 Указ за прогласување на Законот за од-
маралиштата на децата и младината 387 
Закон за одмаралиштата на децата и 
младината — — — — — — — 388 

141 Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
туристичко логорување — — — — — 392 
Закон за изменување и дополнување на 

^Законот за туристичко логорување — — 392 
^ к а з за прогласување на Законот за 
изменување на Законот за работните 
односи на земјоделските работници кај 
приватните работодатели — — — — 
Закон за изменување на Законот за ра-
ботните односи на земјоделските работ-
ници кај приватните работодатели — — 392 

143. Указ за прогласување на Законот за 
изменување на Законот за работните од-
носи на домашните помошнички — — 39Л 

Закон за изменување на Законот за ра-
ботните односи на домашните помош-
нички — — — — — — — — — 39;ј 

144. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
прогласување шумските предели на пла-
ката Галичица на национален парк — 393 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за прогласување шумските пре-
дели на планината Галичица за нацио-
нален парк — — — — — — — — 393 

145. Указ за прогласување на Законот за 
изменување и дополнување на Законот 
за прогласување на шумските предели 
околу Мавровското Поле за национален 
парк — — — — — — — — — 384 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за прогласување на шумските 
предели околу Мавровското Поле за на-
ционален парк — — — — — — — 39^ 

146. Указ за прогласување на Законот за 
изменување и дополнување на Законот 
за прогласување на дел од горските пре-
дели на Пелистер планина за национа-
лен парк — — — — — — — — 39ч 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за прогласување на дел од в р -
ските предели на Пелистер планина за 
национален парк — — — — — — 394 

147. Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за експлоатација 
на определени минерални суровини — 395 
Закон за изменување на Законот за ек-
сплоатација на определени минерални 
суровини — — — — — — — — 395 

148. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
лов — — — — — — — — — 395 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за лов — — — — — — — 396 

149. Указ за прогласување на Законот за за-
бранување држење на кози — — — 336 
Закон за забранување држење на кози 396 

150. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
вештачко осеменување на крави — — 397 
Закон за изменување на Законот за ве-
штачко осеменување на крави — — — 397 

151. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
заштита на добитокот од заразните бо-
лести — — — — — — — — — 397 
Закон за изменување на Законот за за-
штита на добитокот од заразните бо-
лести — — — — — — — — — 398 

152. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
меринизација — — — — — — — 398 
Закон за изменување на Законот за ме-
ринизација — — — — — — — 398 

153. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
водите — — — — — — — — — 399 
Закон за изхменување и дополнување на 
Законот за водите — — — — — — 399 

154. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
спречување на полските штети — — 400 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за спречување на полските 
штети — -— — — — — — — — 400 

155. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
шумите — — — — — — — — 401 
Закон за изменување и дополнување па 
Законот за шумите - — — — - - - 401 
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156. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
уредување имотните односи настанати: со 
самовласни заземања на земјишта од 
општонароден имот — — — — — — 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за уредување имотните односи 
настанати со самовласни заземања на 
земјишта од општонароден имот — — 

157. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
искористување на земјоделското зем-
јиште — — — — — — — — — 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за искористување на земјодел-
ското земјиште — — — — — — 

158. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
заштита на земјиштето од ерозија и порои 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за заштита на земјиштето од еро-
зија и порои — — — — — — — 

159. Указ за прогласување на Законот за мак-
симумот обработлива земја што се остава 
на семејни задруги и земјоделски дома-
ќинства на подрачјето на Социјалистичка 
Република Македонија — — — 
Закон за максимумот на обработлива 
земЈа што се остава на семејни задруги 
и земјоделски домаќинства на подрачјето 
на Социјалистичка Република Македо-
нија — — — — — — — — — 

160. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
хидромелиоративните системи и користе-
њето на земјиштата во хидромелиоратив-
ните системи — — — — — — — 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за хидромелиоративните системи 
и користењето на земјиштата во хидро-
мелиоративните системи — — — — 

161. Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за фондовите за 
патишта — — — — — — — — 
Закон за престанок на важењето на За-
конот за фондовите за патишта — -

162., Указ за прогласување на Законот за др-
жавните празници на Социјалистичка 
Република Македонија — — — — — 
Закон за државните празници на Соци-
јалистичка Република Македонија — — 

163. Указ за прогласување на Законот за пре-
станок на важењето на Законот за начи-
нот на употреба на дополнителните сред-
ства за изградба на судски згради — — 
Закон за престанок на важењето на За-
конот за начинот на употребата на допол-
нителните средства за изградба на суд-
ски згради — — — — — — — — 

164. Указ за прогласување на Законот за пре-
станок на важноста на Законот за учи-
лиштата за стручно образование на зем-
јоделците — — — — — — — — 
Закон за престанок на важноста на За-
конот за училиштата за стручно обра-
зование на земјоделците — — — — 

165. Указ за прогласување на Законот за пре-
станок на важењето на Законот за учи-
лиштата за квалификувани работници — 
Закон за престанок на важењето на За-
конот за училиштата за квалификувани 
работници — — — — — — — — 

401 

401 
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166. Указ за прогласување на Законот за пре-
станок на важењето на Законот за фи-
нансирање изградбата на подробната 
каналска мрежа — — — — — — 408 
Закон за престанок на важењето на За-
конот за финансирање изградбата на 
подробната каналска мрежа — — — 408 

167. Указ за прогласување на Законот за пре-
станок на важењето на Уредбата за вете-
ринарните станици — — — — — — 409 
Закон за престанок на важењето на Уред-
бата за ветеринарните станици — — — 409 

168. Указ за прогласување на Законот за пре-
станок важењето на Законот за од-
редување имиња на населените места, 
улиците и плоштадите и за нумерирање 
на куќите — — — — — — — — 409 
Закон за престанок на важењето на За-
конот за одредување имиња на населе-
ните места, улиците и плоштадите и за 
нумерирање на куќите — — — — — 409 

169. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
органите на управата во Народна Репу-
блика Македонија — — — — — — 409 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за органите на управата во На-
родна Република Македонија — — — 41 јј) 

170. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
прекршоците против јавниот ред и мир 412 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за прекршоците против јавниот 
ред и мир — — — — — — — — 41? 

171. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
искористување на пасиштата — — — 413 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за искористување на пасиштата 413 

172. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополнување на Законот за 
здравствената заштита и организација 
на здравствената служба — — — — 41 ± 
Закон за измени и дополнување на За-
конот за здравствената заштита и орга-
низација на здравствената служба — — 414 

173. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополнувања на Законот за вр-
шење на старателство — — — — — 418 
Закон за измени и дополнувања на Зако-
нот за вршење на старателство — — — 419 

174. Указ за прогласување на Законот за за-
штита на спомениците на културата — 420 
Закон за заштита на спомениците на 
културата — — — — — — — — 420 

175. Указ за прогласување на Законот за 
театрите и другите сценско-уметнички 
установи — — — — — — — — 429 
Закон за театрите и другите сценско-
уметнички установи — — — — — 429 

176. Указ за прогласување на Законот за му-
музеј ските установи — — — — — 432 
Закон за музејските установи — — — 432 

177. Указ за прогласување на Законот за 
подрачјата на окружните стопански су-
дови во Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 437 
Закон за подрачјата на окружните сто-
пански судови во Социјалистичка Репу-
блика Македонија — — — — — — 437 

178 Указ за прогласување на Законот за Ин-
ститутот за национална историја — — 437 
Закон за Институтот за национална исто-
рија - - - - - - - - - - 438 
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