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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЛИЧНАТА КАРТА 

Се прогласува Законот за личната карта, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1973 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
29 март 1973 година. 

Број 03-1019 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЛИЧНАТА КАРТА 

Член 1 
Личната карта е јавна исправа со која се до-

кажува идентитетот. 
Личната карта служи и како доказ за држав-

јанството на СФРЈ и за датумот и местото на ра-
ѓањето. 

Член 2 
Образецот на личната карта содржи: назив 

„Лична карта", натписите „Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија", со втиснат грб 
на СФРЈ, „Социјалистичка Република Македонија" 
и место за запишување на општината во која лич-
ната карта се издава, ознака на серијата и сериски 
број, место за фотографија, место за печат на над-
лежниот орган, место за запишување на датумот 
на издавањето на личната карта, регистарскиот 
број и рокот на важноста на личната карта, како 
и место за потпис на овластеното службено лице 
на органот што ја издал личната карта. 

Член 3 
Во личната карта се запишуваат податоците 

на имателот на личната карта, и тоа: име и пре-
зиме, ден, месец и година на раѓањето, место, оп-
штина и република на раѓањето, живеалиште и 

Член 4 
Военото лице го докажува својот идентитет со 

воена легитимација, што му се издава според по-
себни прописи, или со лична карта. 

Член 5 
Право и должност на секое лице постаро од 

18 години е да има лична карта. 
Лична карта ќе му се издаде и на лице помла-

до од 18 години, а постаро од 14 години, ако тоа 

ја побара, а може да му се издаде и на лице по-
младо од 14 години по барање на неговиот родител 
или старател. 

Член 6 
Личната карта ја издава општинскиот орган 

за внатрешни работи на чие подрачје има живеа-
лиште лицето кое бара лична карта. 

Член 7 
Полнолетните лица се должни да го поднесат 

барањето за издавање на лична карта во рок од 
три месеци по наполнетата 18 годишна возраст. 

Барањето за издавање на лична карта се под-
несува на пропишан образец. 

Кон барањето за издавање на лична карта се 
прилагаат две фотографии од определена големи-
на кои верно го прикажуваат лицето на кое се 
однесуваат. 

Во барањето за издавање на лична карта мо-
раат да се наведат вистинити податоци. 

Од лицето кое поднесува барање се зема отпе-
чаток од десниот прст — показалец. Отпечатокот 
се става на картонот за издадената лична карта. 

Член 8 
Пред издавањето на личната карта се утврдува 

идентитетот ,на лицето кое бара да му се издаде 
лична карта и вистинитоста на другите податоци 
наведени во барањето за издавање на лична карта. 

Лицето кое поднесува барање за издавање на 
личната карта го докажува својот идентитет и 
другите податоци со изводот од матичната книга 
на родените и со уверение за државјанството на 
СФРЈ, како и со други докази што ќе ги побара 
општинскиот орган за внатрешни работи. 

Член 9 
Лицето кое според одредбите на овој закон е 

обврзано да има лична карта, должно е личната 
карта да ја носи и да ја покаже по барање на 
службеното лице кое со закон е овластено да ле-
гитимира, 

Забрането е давање на својата лична карта на 
друг на послуга односно забрането е послуга со 
туѓа лична карта како со своја. 

Член 10 
На лице помладо од 25 години личната карта 

му се издава со рок на важење од 7 години. 
На лице од 25 до 50 години возраст личната 

карта му се издава со рок на важење од 15 години. 
На лице постаро од 50 години личната карта 

му се издава со трајно важење. 
Лицето од ст. 1 и 2 на овој член е должно да 

поднесе барање за замена на личната карта во рок 
од три месеци по истекот на нејзиниот рок на ва-
жењето. 

Член 11 
Лицето што ќе го промени живеалиштето е 

должно во рок од 30 дена да ја замени својата 
лична карта со нова, издадена од општинскиот ор-
ган за внатрешни работи во новото живеалиште. 

Органот од претходниот став веднаш по изда-
вањето на новата лична карта ќе го извести за 
тоа општинскиот орган за внатрешни работи што 
ја издал поранешната лична карта. 
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Општината може да пропише замена на лич-
ната карта да се врши и во случаи на промена 
на адресата на станот. 

Член 12 
Ако општинскиот орган за внатрешни работи 

утврди дека личната карта на некое лице е толку 
оштетена или дотраена што не може да и служи 
на својата намена, тој ќе определи рок во кој тоа 
лице мора да поднесе барање за замена на личната 
карта. Овој рок не може да биде пократок од 15 
дена. 

Општинскиот орган за внатрешни работи е дол-
жен да му ја замени личната карта на лицето што 
го бара тоа. 

Заменетата лична карта се поништува. 
Поништената лична карта се враќа на имате-

лот на личната карта или на членот од неговото 
семејство ако за тоа постои барање. 

Член 13 
Лицето што ќе ја загуби личната карта или 

на друг начин ќе остане без неа е должно веднаш, 
а најдоцна во рок од 15 дена, да го пријави тоа 
на општинскиот орган за внатрешни работи и да 
побара издавање на нова лична карта. 

На обврската од претходниот став подлежи и 
лице што ќе си го промени личното име. 

Член 14 
Општинскиот орган за внатрешни работи е 

должен во што покус рок, но не подоцна од 30 де-
на од денот на приемот на барањето, да издаде лич-
на карта. 

Ако општинскиот орган за внатрешни работи 
веднаш не му издаде лична карта на подносителот 
на барањето, ќе му издаде потврда како доказ 
дека поднел барање за издавање на лична карта. 

Член 15 
Оној што ќе најде туѓа лична карта е должен 

веднаш да му ја предаде на лицето на чие име 
гласи или на месна канцеларија, на работник на 
милицијата или на орган за внатрешни работи. 

Член 16 
Граѓаните плаќаат надоместок во висина на 

цената на чинењето на личната карта, што го оп-
ределува републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти. 

Член 17 
Општинскиот орган за внатрешни работи води 

евиденција за примените барања и за издадените 
лични карти. 

Член 18 
Со парична казна до 500 динари или со казна 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок пое-
динец : 

1. кој во барањето за издавање на лична карта 
ќе внесе невистинити податоци (член 7, став 4); 

2. кој ќе одбие да му ја покаже личната карта 
на овластено службено лице (член 9, став 1) и 

3. кој својата лична карта ќе му ја даде на 
послуга на друго лице или ќе се послужи со туѓа 
лична карта како со своја (член 9, став 2). 

Член 19 
Со парична казна до 300 динари или со казна 

затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок пое-
динец : 

1. кој во определениот рок по наполнетата 18 
годишна возраст не поднесе барање за издавање 
на лична карта (член 7 став 1); 

2. кој не ја носи личната карта, а е должен 
да ја има, ако не може со друга јавна исправа да 
се утврди неговиот идентитет (член 9, став 1); 

3. кој во определениот рок не поднесе барање 
за замена на личната карта (член 10, став 4, член 
11 ст. 1 и 3, член 12, став 1 и член 13, став 2); и 

4. КОЈ во определениот рок не го пријави ис-
чезнувањето на личната карта (член 13, став 1). 

Член 20 
Образецот на личната карта го изработува ор-

ганизација на здружен труд, што за тоа ќе ја ов-
ласти републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти. 

Член 21 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да донесе поблиски прописи за об-
разецот на личната карта, постапката за издавање 
и замена на личната карта и за начинот на водење 
на евиденцијата за издадените лични карти. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

131, 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

Се прогласува Законот за матичните книги, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1973 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
29 март 1973 година. 

Број 03-1020 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Матичните книги се јавни исправи за личните 

состоЈби на граѓаните. 
За личните СОСТОЈ6И на граѓаните се водат: ма-

тична книга на родените, матична книга на вен-
чаните и матична книга на умрените. 

Член 2 
Матичните книги се водат одделно за секое 

населено место, според матичните подрачЈа што ги 
определува општината. 

Член 3 
Матичните книги непосредно ги води посебно 

овластен работник — матичар. 
Матичарот има заменик, кој го заменува ма-

тичарот во случај на негова отсутност или спрече-
ност со сите овластувања на матичарот. 
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И. МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИТЕ 

Член 4 
Во матичната книга на родените се запишу-

ваат: 
1. податоци за раѓањето и тоа: име и презиме 

и пол на детето, ден, месец, година, час и место 
на раѓањето на детето и државјанство, 

2. податоци за родителите на детето, и тоа: 
име и презиме (за мајката и моминското презиме), 
ден, месец и година на раѓањето, национална при-
падност, народност односно етничка група, држав-
јанство, живеалиште и адреса на станот, и 

3. признавање на татковство и утврдување на 
татковството и мајчинството, позаконување, посво-
јување и престанок на посвојувањето, старател-
ство и престанок на старателството, склучување, 
престанување и поништување на бракот и огласу-
вање на бракот за непостоечки, промена на името 
и презимето на детето и промена на името и пре-
зимето на родителот односно посвоителот, промена 
на државјанството, смрт и прогласување за умрен. 

Член 5 
Раѓањето на дете, заради запишување во ма-

тичната книга на родените, се пријавува во рок 
од 15 дена од денот на раѓањето. 

Ако детето е родено мртво, раѓањето мора да 
се пријави во рок од 24 часа од денот на раѓањето. 

Член 6 
Раѓањето на дете се пријавува писмено или 

усно на записник на матичарот од матичното под-
рачје на кое се родило детето. 

Раѓањето на дете во сообраќајно средство се 
пријавува на матичарот од матичното подрачје на 
кое се завршило патувањето на мајката. 

Член 7 
Раѓањето на дете во здравствена работна орга-

низација е должна да го пријави таа организација. 
Раѓањето на дете надвор од здравствена ра-

ботна организација е должен да го пријави тат-
кото на детето односно лицата во чиј стан е ро-
дено детето или мајката штом ќе биде способна за 
тоа или здравствениот работник што учествувал 
при породувањето, а кога ги нема овие лица или 
се во неможност да го пријават раѓањето — ли-
цето што дознало за раѓањето на детето. 

^ ^ Член 8 
Лицата што се овластени да го определуваат 

личното име на детето, се должни, заради запи-
шување во матичната книга на родените, да го 
пријават на надлежниот матичар личното име на 
детето најдоцна во рок од два месеца од денот на 
раѓањето на детето. 

По спогодба со родителите односно со лицето 
на кое му е доверена грижата за детето, името на 
детето може да го пријави на матичарот и кумот 
— сведокот. Во овој случај, во матичната книга 
на родените се запишува и личното име на кумот 
— сведокот. 

Член 9 
Дете чии родители се непознати се запишува 

во матичната книга на родените во местото каде 
што е најдено. 

Запишувањето се врши врз основа на решение 
од надлежниот орган за старателство, кое содржи: 
лично име и пол на детето, ден, месец, година, час 
и место на раѓањето на детето. Како место на ра-
ѓање се запишува местото каде што е детето на ј -
дено. 

Член 10 
Заради запишување во матичната книга на ро-

дените на: признавање на татковството и утврду-
вање на татковството и мајчинството, позаконува-
ње, посвојување и престанок на посвојувањето, 
старателство и престанок на старателството, склу-

чување, престанување и поништување на бракот 
и огласување на бракот за непостоечки, промена 
на името и презимето на детето и промена на име-
то и презимето на родителот односно посвоителот, 
промена на државјанството, смрт и прогласување 
на умрен — надлежниот орган кој ја донел одлу-
ката за тоа е должен да му ја достави на надлеж-
ниот матичар во рок од 15 дена од денот кога таа 
станала правосилна. 

Член 11 
Матичната книга на родените се води во два 

примерци. Вториот примерок на матичната книга 
на родените е препис од првиот примерок — ори-
гиналот. 

III. МАТИЧНА КНИГА НА ВЕНЧАНИТЕ 

Член 12 
Во матичната книга на венчаните се запишу-

ваат: 
1. податоци за склучување на бракот, и тоа: 

име и презиме, ден, месец и година и место на 
раѓањето, државјанство, живеалиште и адреса на 
станот на брачните другари, ден, месец, година и 
место на склучување на бракот и изјави на брач-
ните другари за нивното презиме, 

2. име и презиме на родителите на брачните 
другари, име и презиме и живеалиште на сведо-
ците при склучувањето на бракот, име и презиме 
на службеното лице пред кое е склучен бракот и 
име и презиме на матичарот, 

3. огласување на бракот за непостоечки, пони-
штување на бракот и престанување на бракот, 

4. име и презиме и живеалиште на полно-
мошникот, ако при склучувањето на бракот ед-
ниот брачен другар го застапува полномошник, 

5. промена на името и презимето на брачниот 
другар. 

Член 13 
Заради запишување во матичната книга на 

венчаните на престанување и поништување на 
бракот и огласување на бракот за непостоечки — 
надлежниот орган кој ја донел одлуката за тоа, 
должен е да му ја достави на надлежниот мати-
чар во рок од 15 дена од денот кога таа станала 
правосилна. 

IV. МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИТЕ 

Член 14 
Во матичната книга на умрените се запишу-

ваат: 
1. податоци за смртта, и тоа: име и презиме на 

умрениот, неговото презиме пред склучувањето на 
бракот, пол, ден, месец, година, час и местото на 
смртта, ден, месец, година и местото на раѓањето, 
брачна состојба, државјанство, живеалиште и ад-
реса на станот, 

2. име и презиме на брачниот другар и него-
вото презиме пред склучувањето на бракот, ако 
умрениот бил во брак, име и презиме на родите-
лите на умрениот, име и презиме и живеалиште 
на лицето што ја пријавило смртта односно назив 
на организацијата или установата ако смртта ја 
пријавила организација или установа. 

3. прогласување на исчезнато лице за умрено 
и податокот за смртта што е докажан во судската 
постапка. 

Член 15 
Смрт на лице, заради запишување во матич-

ната книга на умрените, се пријавува на надлеж-
ниот матичар пред закопот, а најдоцна во рок од 
3 дена од денот на смртта односно од денот на 
наоѓањето на трупот на умреното лице. 
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Член 16 
Смрт на лице се пријавува писмено или усно 

на записник на матичарот од матичното подрачје 
на кое настапила смртта. 

Смрт на лице која настапила во сообраќајно 
средство се пријавува на матичарот од матичното 
подрачје каде што се закопува умрениот. 

Смрт на лице кое умрело на територијата на 
СР Македонија, а се закопува во странство, се 
пријавува на матичарот од матичното подрачје ка-
де што настапила смртта. 

Член 17 
Смртта на лице се должни да ја пријават чле-

новите на семејството со кои живеел умрениот. 
Ако овие ги нема или се во неможност да го сто-
рат тоа, смртта се должни да ја пријават други 
лица со кои живеел умрениот или други членови 
на семејството што дознале за смртта односно ли-
цата во чиј стан настапила смртта. Ако ги нема 
ни овие лица, смртта ја пријавува лицето што пр-
во дознало за неа. 

За лице што умрело во здравствена работна 
организација, единица или установа на Југосло-
венската народна армија, казнено-поправителна ус-
танова или друга организација пријавувањето е 
должна да го изврши организацијата или уста-
новата во која умрело лицето. 

Член 18 
При пријавувањето на смрт мора да се поднесе 

и потврда за смртта, што ја издава здравствена 
работна организација. 

Ако нема потврда од претходниот став смртта 
ја потврдуваат пред матичарот двајца сведоци. 

Без потврда за смрт или изјави од сведоци 
матичарот не смее да ја запише смртта во матич-
ната книга. 

Член 19 
Смртта на лице чиј труп е најден матичарот 

го запишува во матичната книга врз основа на 
записникот за наоѓањето на трупот. 

Член 20 
Прогласувањето на исчезнато лице за умрено 

и смртта докажана во судска постапка се запишу-
ваат во матичната книга на умрените врз основа 
на правосилна судска одлука. Судот е должен оваа 
одлука, во рок од 15 дена од денот на нејзината 
правосилност, да му ја достави на матичарот од 
матичното подрачје на кое било последното ж и -
веалиште на умрениот. 

Ако последното живеалиште на умрениот е не-
познато или е во странство, одлуката од претход-
ниот став судот ќе му ја достави на матичарот на 
матичното подрачје според местото на раѓање, а 
ако неговото место на раѓање е во странство, на 
матичарот од матичното подрачје на кое е седи-
штето на судот што ја донел одлуката. 

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Член 21 

Матичарот ги запишува во матичните книги 
само оние податоци што му се пријавени односно 
што ги содржи актот од надлежниот орган. 

Член 22 
Матичарот е должен да го изврши запишува-

њето во матичната книга без одлагање. 
Ако постои основано сомневање дека одделни 

податоци што се запишуваат во матичната книга 
се неточни, матичарот е должен, пред запишува-
њето, да ја провери точноста на тие податоци. 

Член 23 
Матичарот е должен извршеното запишување 

во матичната книга да му го прочита на пријави-
телот односно на сведоците и тоа да го потврди во 
матичната книга. 

Запишувањето во матичната книга го потпи-
шуваат пријавителот, сведоците и матичарот, а 
при склучување на брак се потпишува и службе-
ното лице пред кое е склучен бракот. 

Ако пријавителот или сведокот одбие да го 
потпише запишувањето што е извршено во ма-
тичната книга, матичарот за тоа ќе направи забе-
лешка во матичната книга. 

Член 24 
Ако раѓање или смрт се пријави по истек на 

30 дена од денот кога настанале, матичарот ќе из-
врши запишување на овие податоци во матичните 
книги само врз основа на решение од надлежниот 
општински орган за внатрешни работи. 

Член 25 
Матичарот е должен во рок од 3 дена од денот 

на запишувањето да му достави извод од матич-
ната книга на оној матичар кој треба за тоа да 
стави забелешка во соодветната матична книга, а 
ако матичната книга во која треба да се стави за-
белешката се води во странство, изводот од ма-
тичната книга ќе му го достави на Сојузниот се-
кретаријат за надворешни работи. 

Член 26 
Грешките што матичарот ги забележал пред 

заклучување на запишувањето во матичната книга 
може сам да ги исправи. 

Исправката на грешките од претходниот став 
матичарот е должен да ја завери во матичната 
книга со свој потпис и печат. 

Член 27 
Исправки во матичните книги можат да се вр-

шат само врз основа на решение од општинскиот 
орган за внатрешни работи на чија територија се 
води односната матична книга. 

Член 28 
Ако поради виша сила или од други слични 

причини не можело да биде извршено запишување 
во матичните книги, тоа може да се изврши само 
врз основа на решение од надлежниот општински 
орган за внатрешни работи. 

Член 29 
Матичните книги се заклучуваат и се заверу-

ваат на крајот на секоја календарска година. 
Оригиналот на матичните книги го чува ма-

тичарот. Вториот примерок од матичната книга на 
родените го чува општинскиот орган за внатреш-
ни работи. 

Оригиналот и вториот примерок од матичната 
книга на родените не смеат да се чуваат во иста 
зграда. 

Член 30 
Вториот примерок од матичната книга на ро-

дените, по заклучувањето, а најдоцна до 31 јануа-
ри во годината, матичарот го предава на чување 
на општинскиот орган за внатрешни работи. 

По секое запишување во оригиналот на заклу-
чената матична книга на родените матичарот е 
должен во рок од три дена од денот на изврше-
ното запишување да му достави на општинскиот 
орган за внатрешни работи извод за извршеното 
запишување, заради внесување во вториот при-
мерок на матичната книга на родените. 

Член 31 
Ако раѓање, склучување на брак или смрт на 

државјанин на СФРЈ во странство не се запишани 
во матичните книги што се водат во дипломатско 
или конзуларно претставништво на Југославија во 
странство, тие се запишуваат во матичните книги 
што се водат на територијата на СР Македонија. 
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Запишувањето на податоците од претходниот 
став се врши врз основа на извод од матичната 
книга на странскиот орган. Овој извод е должна 
да го поднесе странката, ако со меѓународен дого-
вор не е предвидено поинаку. 

По исклучок, раѓање се запишува во матична-
та книга на родените врз основа на решение на 
надлежниот општински орган за внатрешни ра-
боти ако извод од матичната книга на родените 
што за води странски орган не можел да се при-
бави на начинот предвиден во став 2 на овој член. 
Општинскиот орган за внатрешни работи доне-
сува решение по барање на странката, а врз ос-
нова на доказите што таа ќе ги предложи. 

Член 32 
Раѓање, склучување на брак и смрт од член 

31, став 1 на овој закон се запишува во матичните 
книги што се водат на територијата на СР Маке-
донија, и тоа: 

1. раѓање — во матичната книга на родените 
која се води за местото во кое последно живеали-
ште имале обата или еден од родителите на де-
тето, 

2. склучување на брак — во матичната книга 
на венчаните која се води за местото во кое по-
следно живеалиште имале обата или еден од брач-
ните другари, и 

3. смрт — во матичната книга на умрените ко-
ја се води за местото во кое било последното ж и -
веалиште на умрениот. 

Ако во случаите од став 1 на овој член по-
следното живеалиште не можело да се утврди, за-
пишувањето ќе се изврши во матичната книга што 
се води за местото во кое се родени тие лица, ако 
тие се родени во СР Македонија. 

Ако според став 1 или 2 на овој член запишу-
вањето во матичната книга не може да се изврши 
поради тоа што последното живеалиште е непозна-
то, или овие лица не се родени во Републиката, а 
се државјани на СР Македонија, запишувањето ќе 
се изврши во матичната книга на град Скопје. 

Член 33 
Раѓање во странство на лице кое примило др-

жавјанство на СР Македонија, по службена долж-
ност се запишува во матичната книга на родените 
во местото на последното живеалиште или ако та-
ква нема на територијата на СР Македонија во 
матичната книга на родените во град Скопје. 

Склучување на брак во странство на лице од 
претходниот став се запишува во матичната книга 
на венчаните во местото на последното живеали-
ште или ако такво нема на територијата на СР 
Македонија во матичната книга на венчаните во 
град Скопје врз основа на извод од матичната 
книга на венчаните на странскиот орган што го 
поднесува странката. 

Член 34 
Изводите од матичните книги се издаваат со 

последните податоци што се запишани во матич-
ните книги во времето на издавањето. 

Уверенијата што се издаваат врз основа на ма-
тичните книги содржат одделни податоци што се 
запишани во матичните книги. 

За извршено запишување во матична книга мо-
же да се издава препис или фотокопие. 

Член 35 
Исправите од член 34 на овој закон се изда-

ваат по барање од заинтересирано лице, државен 
орган, организација на здружен труд или друга 
организација. Матичарот ќе го одбие издавањето 
на исправите ако е очигледно дека е во прашање 
злоупотреба. 

Член 36 
Право на увид во матичните книги има заин-

тересирано лице. Увид во матичните книги мати-
чарот нема да му дозволи на лице за кое осно-
вано ќе се посомнева дека нема оправдан интерес. 

Увид во списите и решенијата врз основа на 
кои се врши запишување во матичните книги ќе 
му се дозволи на лице на кое се однесуваат тие 
податоци, или на член на негово потесно семејство, 
или на посвоителот односно старателот а на друго 
лице — само кога за тоа има непосреден и врз 
закон заснован правен интерес. 

VI. Казнени одредби 

Член 37 
Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни 

за прекршок организација на здружен труд или 
друга организација ако во пропишаниот рок не го 
пријави раѓањето на дете (член 7, став 1) или не 
ќе ја пријави смртта (член 17 став 2). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 500 динари и одговорното лице 
во организацијата на здружен труд или во друга 
организација. 

Член 38 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни 

за прекршок поединец кој во пропишаниот рок не 
го пријави раѓањето на дете (член 7 став 2), не ќе 
го пријави личното име на детето (член 8 став 1) 
или не ќе ја пријави смртта (член 17 став 1). 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 39 
Матичните книги што се водени до 9 мај 1946 

година, како и изводите и уверенијата што се из-
даваат врз основа на тие матични книги имаат 
доказна сила на Јавни исправи. 

Член 40 
Ако матичните книги се уништени или исчез-

нати, кон нивно обновување мора да с^ пристапи 
без одлагање. 

Обновувањето на уништени или исчезнати ма-
тични книги го врши општинскиот орган за внат-
решни работи. 

За обновување на матичните книги граѓаните 
се должни да ги даваат податоците што им се 
познати. 

Член 41 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

вториот примерок од матичната книга на венчаните 
и матичната книга на умрените се заклучува и 
чува во општинскиот орган за внатрешни работи. 

Член 42 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да донесе поблиски прописи за: во-
дењето и чувањето на матичните книги и списи, 
начинот на водење на постапка и составувањето на 
записник за најдено дете, вршењето на увид во 
матичните книги и списите, начинот на издавање 
на изводи, уверенија, преписи и фотокопии врз ос-
нова на матичните книги и обновување на униште-
ните или исчезнатите матични книги, како и да ги 
пропише обрасците на матичните книги, региста-
рот на матичните книги, изводите од матичните 
книги и уверенијата што се издаваат врз основа 
на матичните книги. 

Републичкиот секретар за народно здравје и 
социјална политика, во согласност со републичкиот 
секретар за внатрешни работи, ќе го пропише об-
разецот на потврдата за смрт. 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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



Стр. 398 - Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 12 април 1973 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за ветеринарната служба, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1973 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1973 година. 

Броз 03-1016 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р 

З А К О Н 
ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Ветеринарната служба ги врши работите на 

заштитата на здравјето на животните (домашните 
животни, пчелите, свилените буби, рибите, ракови-
те, школките, желките, полжавите, жабите, пија-
виците, дивечот и ѕверките), работи на унапреду-
вањето на сточарството и се грижи за заштита на 
здравјето и на луѓето од болести што можат да се 
пренесат на луѓето од животни, хранителни про -
изводи, суровини и отпадоци од животинско по-
текло. 

Работите што ги врши ветеринарната служба 
се од посебен општествен интерес 

Член 2 
Ветеринарната служба: 
— презема ветеринарно-санитарни мерки за 

спречување, отстранување и искоренување на за-
разни, паразитни и други болести каЈ животните; 

— врши лекување на болни и радиолошки оз-
рачени животни; 

— врши хируршки, акушерски и други интер-
венции на животни; 

— врши ветеринарно-санитарен преглед и над-
зор над приплодните животни и вештачко осеме-
нување; 

— врши ветеринарно-санитарен преглед и над-
зор над прометот на животни односно над произ-
водството и прометот на производи, суровини и от-
падоци од животинско потекло; 

— врши преглед на животни наменети за коле-
ње и на добиеното место, 

— врши дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација, 

— врши РБХ детекција на употребените агенси, 
проверка на материите за РБХ деконтаминација и 
оценка на употребливоста на хранителни произво-
ди од животинско потекло, на храна и вода за 
животни, контаминирани со РБХ агенси, 

— врши деконтаминација на животни, храни-
тслни производи, суровини и отпадоци од животин-
ско потекло, предмети, објекти и површини конта-
минирани со РБХ агенси, 

— собира податоци за здравствената состојба 
на животните, води ветеринарна статистика и еви-
денција и на надлежните органи им поднесува из-
вештај за здравствената состојба на животните за 
спроведувањето на ветеринарно-санитарните, зоохи-
гиенските и зоотехничките мерки односно за мер-
ките за унапредување на ветеринарната служба, 

— се грижи за ветеринарно просветување на 
производителите на животни и на производителите 
на хранителни производи од животинско потекло, 

— врши и други работи определени со посебни 
прописи. 

Член 3 
Ветеринарната служба ја вршат ветеринарни 

установи, ветеринарни служби во земјоделски и 
други организации на здружениот труд и органи 
на управата надлежни за работите на ветеринар-
ството. 

Ветеринарните установи, ветеринарните служби 
во земјоделски и други организации на здружен 
труд што вршат работи од член 2 на овој закон, 
одговорни се за спроведувањето на превентивните и 
другите ветеринарно-санитарни мерки, пропишани 
со закон. 

Член 4 
Во сузбивањето на заразните болести ка ј ж и -

вотните што можат да се пренесат на луѓе вете-
ринарната служба соработува со здравствената 
служба. 

II. ВЕТЕРИНАРНИ УСТАНОВИ 

Член 5 
Ветеринарни установи се: ветеринарни станици, 

ветеринарни центри, ветеринарни болници и ветери-
нарни институти. 

Член 6 
Ветеринарна станица, односно ветеринарен цен-

тар основа општина. 
Ветеринарен институт се основа според пропи-

сите за научните установи. 

1. Ветеринарна станица 

Член 7 
Ветеринарната станица (станицата) ги врши 

следните работи: 
— ја следи здравствената состојба на живот-

ните на своето подрачје, предлага и спроведува 
зоопрофилактички, зоохигиенски, зоотехнички и 
други ветеринарно-санитарни мерки за спречување, 
отстранување и искоренување на заразните, пара-
зитните и другите болести Kaj животните и зоо-
нозите; 

— преглед на животни, дијагностички испиту-
вања, освен лабораториски, поставува патолошко-
анатомски и клинички дијагнози, зема и испраќа 
материјал за лабораториски испитувања при постое-
ње на заразни, паразитни и други болести каЈ ж и -
вотните и зоонозите односно при постоење на сом-
невање на такви болести, 

— лекување на болни животни, 
— хируршки и акушерски интервенции ка ј 

животните, 
— вештачко осеменување на животни и пре-

зема мерки за сузбивање на Јаловоста каЈ живот-
ните, 

— преглед на животни за колење и на добие-
ното месо и надзор над производството и прометот 
на животни, како и на хранителни производи, суро-
вини и отпадоци од животинско потекло, кога таа 
работа ќе Ја довери општината, 

— нештетно отстранување на животински мр-
ши, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, 

— уништување на скитачки кучиња, кога таа 
работа ќе и Ја довери општината, 

— РБХ детекциЈа на употребените агенси и 
оценка на употребливоста на хранителни производи 
од животинско потекло, на храна и вода за ж и -
вотни, контаминирани со РБХ агенси, 

— деконтаминација на животни, хранителни 
производи, суровини и отпадоци од животинско 
потекло, предмети, објекти и површини, контами-
нирани со Р Б Х агенсии, 

— ветеринарно просветување на производите-
лите, 
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— водење на ветеринарна евиденција и стати-
стика, и 

— други работи на ветеринарната служба по 
барање од државни органи, организации на здру-
жениот труд и граѓани. 

Член 8 
Станицата може да ги врши работите од прет-

ходниот член, ако располага со: 
— најмалку двајца дипломирани ветеринарни 

лекари, двајца ветеринарни техничари и еден ве-
теринарен болничар, 

— спрема и инструменти за поставување на 
патолошко-анатомска и клиничка дијагноза и диЈаг-
ностичко испитување на туберкулоза, сакагија, ти-
фус каЈ кокошките и други болести, 

— спрема и инструменти за лекување на доби-
ток, за хируршки и акушерски интервенции, за 
вештачко осеменување на животни (контајнер, ми-
кроскоп за преглед на сперма и др.), за спречување 
и отстранување на заразни и паразитни болести 
ка ј животните (шприцеви, игли, стерилизатор за 
терен, дезинфекциона пумпа, кутиметар и друго) 
како и спрема за стерилизација, дезинфекција, де-
зинсекција, дератизација, детекција на Р Б Х агенси 
и РБХ деконтаминација, 

— спрема, хемикалии и друго за земање и ис-
праќање на материјали (мостри) за лабораториско-
дијагностичко испитување, 

— потребни количества хемофармацевтски и 
биолошки препарати и средства за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација, како и со ладилник 
за чување на биолошки препарати, 

— доволно количество семе за вештачко осе-
менување на животни, 

— заштитна облека и обувки за стручните и 
другите работници на станицата што доаѓаат во 
допир со животните, 

— просторија за преглед, лекување и вештачко 
осеменување на животни, просторија за стерили-
зација на инструменти, просторија за биолошки 
средства и други ветеринарни материјали, гарде-
роба со санитарен јазел и просторија за админи-
страцијата и персоналот на станицата, 

— течна топла и студена вода и систем за 
отстранување на отпадните води, 

— телефонска врска, ако во населбата има 
пошта, 

— поплочен односно бетониран или асфалтиран 
простор со уред за врзување на животни. 

Дворот на станицата мора да биде ограден, а 
просториите, сирената и материјалите уредно да се 
одржуваат. 

2. Ветеринарен центар 

Член 9 
Ветеринарниот центар (центарот) покрај рабо-

тите што ги врши ветеринарната станица ги врши 
и следните работи: 

— лабораториска дијагностика за утврдување 
на заразни, паразитни и други болести ка ј живот-
ните, 

— лабораториски преглед на хранителни про-
изводи, суровини и отпадоци од животинско по-
текло, 

— идентификација на употребените РБХ агенси 
и проверка на материите за РБХ деконтаминација 

Член 10 
Центарот може да биде основан и да ги врши 

работите од претходниот член, ако располага со: 
— инструменти, спрема и погодни простории за 

лабораториско дијагностицирање на заразни, пара-
з и т и и други болести, 

— инструменти, спрема и погодни простории за 
лабораториски преглед на хранителни производи, 
суровини и отпадоци од животинско потекло, 

— најмалку 3 специјалисти за лабораториска 
дијагностика. 

За вршење на работите од член 7 на овој закон 
центарот мора да ги исполнува условите од член 8 
на овој закон. 

3. Ветеринарна болница 

Член 11 
Ветеринарната болница (болницата), покрај ра-

ботите што ги врши ветеринарната станица, ги вр-
ши и следните работи: 

— проучува и лекува органски болести ка ј жи-
вотните со непозната етиологија, 

— лабораториска дијагностика на внатрешни 
болести, 

— идентификација на употребените Р Б Х аген-
сии и проверка на материите за Р Б Х деконтами-
нација. 

Болницата служи и како центар за запознава-
ње на ветеринарните стручњаци со современите 
достигања во областа на органотерапијата, акушер-
ството и хирургијата. 

Член 12 
Работите од претходниот член болницата може 

да ги врши ако ги исполнува условите од член 8 
на овој закон и ако располага најмалку со пет ве-
теринарни лекари од кои најмалку три ветеринарни 
лекари — специјалисти: за интерна ветеринарна ме-
дицина односно паталогија на одделни видови до-
машни животни; за акушерство, јаловост и веш-
тачко осеменување и за ветеринарна хирургија и 
со соодветна лабораториска и друга спрема. 

Член 13 
Станица, центар, односно болница во својот со-

став може да има помошни ветеринарни станици, 
ветеринарна аптека и ветеринарно-дезинфекциона 
станица. 

Член 14 
Помошна ветеринарна станица може да работи 

ако во иза се вработени со полно работно време 
најмалку еден дипломиран ветеринарен лекар и 
еден ветеринарен техничар и ако помошната вете-
ринарна станица ги исполнува другите услови од 
член 8 на овој закон. 

Член 15 
Ветеринарно-дезинфекциона станица врши де-

зинфекција на превозни средства, објекти, предме-
ти и површини како и дезинсекција и дератизација. 

Ветеринарно-дезинфекциона станица може да 
работи, ако има бетонско плато за дезинфекција, 
одвод до најблиската канализација односно септич-
ка јама, вода и спрема за механичко чистење и 
миење и моторна дезинфекциона пумпа односно 
уред со прегреј ана пара под притисок. 

За дезинфекција на моторни превозни средства 
и механизација се употребуваат само нештетни де-
зинфекциони средства. 

4. Ветеринарен институт 

Член 16 
Ветеринарниот институт (институтот), покрај 

научната работа, врши: 
— лабораториска и теренска дијагностика на 

заразни, паразитни и други болести ка ј животните 
и зоонозите, 

— лабораториски преглед на хранителни произ-
води, суровини и отпадоци од животинско потекло; 

— лабораториски анализи на храна и вода за 
животни; 
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— РБХ детекција и идентификација на употре-
бените агенси, проверка на материите за РБХ де-
контаминација и оценка на употребливоста на хра-
нителни производи од животинско потекло, на 
храна и вода за животни контаминирани со РБХ 
агенси. 

5. Управување со ветеринарни установи 

Член 17 
Во управувањето со ветеринарните установи 

учествуваат и претставници на заинтересираните 
организации на здружениот труд и претставници 
на општината (претставници на општествената за-
едница). 

Ако дејноста на установите се протега на тери-
торијата на повеќе општини, општинските прет-
ставници ги именуваат договорно општините. 

Бројот на претставниците не може да биде по-
голем од бројот на членовите на органот на упра-
вувањето. 

Член 18 
Претставниците на општествената заедница 

учествуваат во одлучувањето при донесувањето на 
статутот (освен во делот за организацијата на ра-
ботата, распределбата на личниот доход и работ-
ните односи), при донесувањето на плановите и 
програмите за работа при разгледувањето на изве-
штаите за работата, донесувањето на финансискиот 
план и завршната сметка и при статусните про-
мени во ветеринарната установа. 

Член 19 
За директор на ветеринарна станица, ветери-

нарен центар и ветеринарна болница како и за 
раководител на помошна ветеринарна станица мо-
ж е да се именува само ветеринарен лекар. 

Член 20 
Управувањето со ветеринарните институти се 

врши според прописите за научните установи. 

III ВЕТЕРИНАРНИ СЛУЖБИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 21 
Земјоделските и други организации на здруже-

ниот труд за своите животни се должни да обезбе-
дат здравствена заштита преку сопствена ветери-
нарна служба или преку соодветна ветеринарна ус-
танова. 

Ветеринарната служба на земјоделска и друга 
организација на здружен труд мора да има нај -
малку еден дипломиран ветеринарен лекар, спрема 
и инструменти од член 8, алинеја 2 и 3 од ОВОЈ 
закон и да ги исполнува условите од член 8, али-
неја 4, 5, 6, 7, 8 и 9 од ОВОЈ закон според видот 
на животните што ги одгледува односно според ви-
дот на ветеринарната заштита. 

IV. ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА 

Член 22 
Ветеринарната аптека издава ветеринарни ле-

кови, биолошки и хемофармацевски препарати на 
рецепт од ветеринарен лерсар, става во промет ле-
кови, дезинфекциони средства и средства за де-
зинсекција, дератизација и деконтаминација, дие-
тална и концентрирана добиточна храна, ветери-
нарно-санитарен материјал и ветеринарни инстру-
менти. 

Ветеринарната аптека мора да ги исполнува 
следните услови: 

— да има најмалку еден дипломиран ветери-
нарен лекар или дипломиран фармацевт; 

— да има постројки и уреди кои обезбеду-
ваат оптимални услови, пропишани од страна на 
производителите за чување и држање на биолошки 
и хемофармацевтски препарати и лекови; 

— да има одделни простории за сместување на 
добиточна храна и диететски средства. 

Организацијата на здружениот труд која става 
во промет лекови и средства за лекување на жи-
вотни мора да ги исполнува условите од прет-
ходниот став. 

Ветеринарните аптеки и организациите на здру-
жениот труд кои ставаат во промет лекови и сред-
ства за лекување на животни водат посебна еви-
денција за прометот на вакцини и серуми. 

Член 23 
Сите организации на здружениот труд кои на-

бавуваат биолошки и хемофармацевтски препарати 
и лекови за здравствена заштита на животни и 
со нив снабдуваат други корисници, својата дејност 
можат да ја вршат доколку ги исполнуваат усло-
вите од став 2, алинеја 1 и 2 на член 22 од овој 
закон. 

Член 24 
Биолошки препарати, антибиотици, хормонални 

препарати, како и лекови кои содржат отровни 
материи можат да се издаваат само на рецепти, 
издадени и потпишани од страна на дипломиран 
ветеринарен лекар. 

V. РЕГИСТРИРАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ 
УСТАНОВИ И ВЕТЕРИНАРНИТЕ АПТЕКИ 

Член 25 
Ветеринарна станица, ветеринарен центар, ве-

теринарна болница, ветеринарен институт и вете-
ринарна аптека мора да биде запишана во реги-
старот на ветеринарните установи и ветеринарните 
аптеки (регистар). 

Регистарот од претходниот став го води Репуб-
личкиот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

Член 26 " 
Ветеринарна установа и ветеринарна аптека 

поднесува пријава за запишување во регистарот, 
која ги содржи следните податоци: 

1. видот и дејноста што ќе ја врши; 
2. со какви објекти, спрема, инструменти, хе-

мофармацевтски и биолошки средства и стручен 
кадар располага. 

Член 27 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство, врз основа на поднесената пријава од 
член 26 на ОВОЈ закон, доколку утврди дека вете-
ринарната установа односно ветеринарната аптека 
ги исполнува условите од член 8, 10, 12 и член 22 
од овој закон, донесува решение за запишување во 
регистарот. 

Ветеринарната установа односно ветеринарната 
аптека се здобива со право да ја врши дејноста со 
денот на запишувањето во регистарот. 

Запишувањето и промените во регистарот се 
објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Член 28 
Во регистарот се впишуваат следните податоци: 
— дата и број на пријавата; 
— дата и број на решението за запишување во 

регистарот; 
— назив и седиште на установата односно ве-

теринарната аптека; 
— видот на дејноста. 

Член 29 
Ветеринарната установа односно ветеринарна 

аптека, запишана во регистарот, ако престане да 
ја врши дејноста или ако престане да исполнува 
некоЈ од условите пропишани со член 8, 10, 12 и 
22 од овој закон, е должна за тоа да го извести 
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Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство, најдоцна во рок од 30 дена од настанува-
њето на промената. 

Ветеринарната установа односно ветеринарната 
аптека од претходниот став со решение ќе биде 
избришана од регистарот. 

VI. ОРГАНИ НА УПРАВАТА ЗА 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

Член 30 
Управните работи од областа на ветеринар-

ството ги вршат органите на управата надлежни 
за ветеринарство и ветеринарните инспектори, спо-
ред посебни прописи. 

VII. ВЕТЕРИНАРНИ РАБОТНИЦИ, ПРОВЕРКА 
НА ПРАКТИЧНИТЕ ЗНАЕЊА 

И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

Член 31 
Стручни ветеринарни работи можат да вршат 

само ветеринарни работници. 
Ветеринарни работници се: дипломиран ветери-

нарен лекар, ветеринарен техничар, ветеринарен 
лаборант, ветеринарен болничар и ветеринарен хи-
гиеничар. 

Член 32 
За вршење на ветеринарна дејност ветеринар-

ните работници од претходниот член мораат да 
имаат соодветна стручна подготовка и тоа: 

— дипломиран ветеринарен лекар — ветерина-
рен факултет, 

— ветеринарен техничар — ветеринарен тех-
никум, 

— ветеринарен лаборант — ветеринарен тех-
никум — средна медицинска или средна фарма-
цевтска школа, 

— ветеринарен болничар — едногодишно учи-
лиште за ветеринарни болничари или призната 
подготовка за ветеринарен болничар или завр-
шено основно училиште и две години практика на 
ветеринарно"болничарски работи во ветеринарни ус-
танови и положен испит за ветеринарен болничар, 

— ветеринарен хигиеничар — курс за ветери-
нарни хигиеничари или завршено основно учили-
ште и две години практика на ветеринарно-хигиени-
чарски работи и положен испит за ветеринарен 
хигиеничар. 

Член 33 
Дипломиран ветеринарен лекар може само-

стојно да ги врши ветеринарните работи, ако поми-
нал една година како приправник во организации 
на здружениот труд што се занимаваат со здрав-
ствена заштита на добиток о-дносно со ветеринарно-
санитарен преглед на хранителни производи, суро-
вини и отпадоци од животинско потекло. 

Ветеринарен техничар може да врши ветери-
нарни работи од техничка природа што не се свр-
зани со поставување на дијагноза ако поминал ед-
на година како приправник во работна организа-
ција на здружен труд која се занимава со здрав-
ствена заштита на добиток. 

Ветеринарен лаборант врши стручни лабора-
ториски работи од техничка природа. 

Ветеринарен болничар врши помошни ветери-
нарни работи од техничка природа во ветеринар-
на установа односно во ветеринарна служба на 
земјоделска или друга организација на здружен 
труд. Ветеринарен болничар врши и стерилизација 
на инструменти, а под контрола на ветеринарен 
лекар може да врши и вакцинација на кокошки, 
П Р О Т И В чумата, вакцинација на кучиња против бе-
сот и дехелментизација на кучиња односно дезин-
фекција, дезинсекција, дератизација и деконтами-
нација. 

Ветеринарен хигиеничар врши собирање и не-
штетно отстранување на животински мрши, фаќа -
ње и уништување на кучиња-скитници, а под кон-
трола на ветеринарен лекар врши дезинфекција, 
дезинсекција, дератизација и деконтаминација. 

Член 34 
По завршениот приправнички стаж дипломи-

раните ветеринарни лекари и ветеринарни техни-
чари полагаат стручен испит според пропишана 
програма. 

По положениот стручен испит приправникот 
добива уверение. 

Стручниот испит се полага пред испитна коми-
сија и потребен број испитувачи што ги именува 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

Поблиски прописи за условите за полагање на 
стручен испит, за составот и работата на испит-
ните комисии, како и за образецот на уверението 
за положениот стручен испит донесува Републич-
киот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

Член 35 
Специјализација на дипломиран ветеринарен 

лекар е посебен и организиран вид на стручно 
усовршување, со цел за негово оспособување за 
постручно вршење на работите од областа на ве-
теринарството. 

Соци јализаци јата опфаќа специјалистички 
стаж и специјалистички испит. Специјалистичкиот 
стаж претставува организиран облик на практич-
но и теоретско оспособување по кое се полага спе-
цијалистички испит. 

Специјалистичкиот испит се состои од устен 
испит и од усна одбрана на специјалистичкиот 
труд. 

Член 36 
Дипломираните ветеринарни лекари можат да 

се специјализираат и тоа за: 
1. заразни болести со епизоотио логија, 
2. микробиологија со имунологија, 
3. паразитологија со инвазиони болести, 
4. паталогија, 
5. интерна ветеринарна медицина, 
6. патологија на одделни видови домашни ж и -

вотни, дивеч, риби, ракови и школки, пчели и сви-
лени буби, 

7. рендгенологија со физикална терапија, ра-
диобиологија и радијациона хигиена, 

"8. акушерство, јаловост и вештачко осемену-
вање на домашни животни, 

9. ветеринарна хирургија, 
10. хигиена и технологија на хранителни про-

изводи од животинско потекло, 
11. зоохигиена, 
12. фармакологија со токсикологија, 
13. сточарство и 
14. исхрана на добиток. 

Член 37 
Дипломиран ветеринарен лекар може да биде 

примен на специјализација под услов со успех да 
го положил стручниот испит. 

Член 38 
Специјалистичкиот стаж трае две години и се 

врши на клиниките и институтите на ветеринар-
ните факултети и во специ1 а листичка организа-
ција на здружен труд од областа на ветеринар-
ството, која има дипломиран ветеринарен лекар, 
специјалист за гранката за која кандидатот се спе-
цијализира. 

Член 39 
Специјалистичкиот испит се полага на еден од 

ветеринарните факултети во земјата кој издава 
диплома за положениот специјалистички испит. 
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Член 40 
Ветеринарните работници се самостојни во 

својата стручна работа и стручните работи во вр-
ска со здравствената заштита и унапредувањето 
на сточарството ги вршат според начелата на ве-
терината и другите науки. 

Ветеринарните работници се одговорни за сво-
јата стручна работа. 

VIII. НАДЗОР НАД СТРУЧНАТА РАБОТА 
НА ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ВРШАТ 

ВЕТЕРИНАРНА ДЕЈНОСТ 

Член 41 
Надзор над стручната работа на ветеринарните 

установи односно на ветеринарните служби во зем-
јоделски и други организации на здружен труд 
врши општинскиот орган на управата надлежен 
за ветеринарство. 

Ако општинскиот орган на управата надлежен 
за ветеринарство не врши или неправилно го 
врши надзорот од претходниот став, тоа ќе го из-
врши републичкиот орган на управата надлежен 
за ветеринарство на товар на надлежниот општин-
ски орган. 

Лицата што вршат надзор од претходниот став 
мораат да имаат најмалку ист степен на образо-
вание како и ветеринарните стручњаци во органи-
зацијата во која се врши надзорот 

Член 42 
Стручниот надзор над работата на организа-

циите од претходниот член се врши по потреба, а 
најмалку еднаш во две години. 

Член 43 
При вршењето на стручниот надзор се утвр-

дува следното: 
— начинот и ефикасноста на укажувањето на 

ветеринарна помош, 
— дали стручната работа се врши во согла-

сност со досегашниот степен на ветеринарната на-
ука и практика и дали за таквата работа постојат 
потребните услови. 

Член 44 
Организацијата на здружениот труд во која се 

врши надзор над стручната работа, должна е на 
лицето што врши стручен надзор да му ги даде 
сите потребни податоци и известувања кои се од-
несуваат на стручната работа. 

IX. НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОСТА НА 
РАБОТАТА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ УСТАНОВИ 

И ВЕТЕРИНАРНИТЕ СЛУЖБИ ВО ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 45 
Надзор над законитоста на работата на вете-

ринарните установи и ветеринарните служби во 
земјоделски и други организации на здружен труд 
вршат општинските и републичките ветеринарни 
инспектори. 

Член 46 
Ако органот кој врши надзор најде дека вете-

ринарната установа односно ветеринарната служба 
во земјоделска организација на здружен труд не 
ги исполнува пропишаните услови за вршење на 
ветеринарна дејност, со решение ќе и ја забрани 
натамошната работа. 

Член 47 
АКО органот кој врши надзор најде дека ве-

теринарната аптека односно организацијата на 
здружен труд која става во промет лекови и сред-
ства за лекување на животни не ги исполнува про-
пишаните услови за вршење на својата дејност, со 
решение ќе и се забрани натамошната работа. 

X. ЕВИДЕНЦИЈА ВО ВЕТЕРИНАРНИТЕ 
УСТАНОВИ И СЛУЖБИ 

Член 48 
Станиците, центрите, болниците и ветеринар-

ните служби во земјоделски и други организации 
на здружен труд се должни да водат евиденција 
за својата работа и да им доставуваат податоци за 
својата работа и за спроведените дијагностички, 
зоопрофилактички, зоохигиенски, зоотехнички и 
други мерки на општинскиот и републичкиот ор-
ган на управата, надлежен за ветеринарство. 

Ветеринарниот институт и ветеринарните ди-
јагностички лаборатории водат евиденција за ди-
јагностицираните материјали и за добиените ре-
зултати од лабораториската дијагностика, доставу-
ваат извештаи до општинските и републичките ор-
гани надлежни за ветеринарство. 

XI. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Ветеринарните установи својата работа треба 

да ја организираат така што да обезбедат укажу-
вање на ветеринарна помош во итни случаи, како 
и во деновите на неделен одмор и државни праз-
ници. 

Како итни случаи во смисла на претходниот 
став се сметаат: појава или сомнение дека се поја-
вила заразна односно паразитна болест (лигавка и 
шаи, чума каЈ говедата, африканска чума ка ј сви-
њите, белодробна зараза ка ј говедата, шарка ка ј 
овците, чума ка ј свињите, чума ка ј живината, ан-
тракс, бес, шушкавец, црвееица, пироплазмоза) 
случаите кога постои непосредна опасност за ппо-
висување (акутна тимпаниЈа, колика ка ј коњите, 
тешка механичка повреда, партус, зачепување на 
хранопроводникот, пуарперална пареза). 

Член 50 
Ветеринарните установи, во случај на прекин 

или нередовно вршење на дејноста, се должни на 
корисниците да им ја надоместат прич,инетата 
штета. 

Член 51 
Забрането е вршењето на работи од областа на 

здравствената заштита на добитокот, на кастрации 
и на други ветеринарни манипулации врз животни 
од страна на лица кои немаат пропишана спрема. 

Член 52 
Ветеринарните работници не можат да вршат 

работи од областа на ветеринарството во вид на 
приватна практика. 

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 53 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок: 
1. станица што врши работи од член 7 на овој 

закон, ако нема најмалку двајца дипломирани ве-
теринарни лекари, дваjца ветеринарни техничари 
и еден ветеринарен болничар (член 8), 

2. центар што врши работи од член 7 и 9 на 
овој закон, ако нема најмалку тројца специјали-
сти за лабораториска дијагностика (член 10), 

3. болница што врши работи од член 7 и 11 
на ОВОЈ закон, ако не располага со најмалку пет 
ветеринарни лекари, од кои најмалку тројца ве-
теринарни лекари-специЈалисти (член 12), 

4. ветеринарна аптека односно организација на 
здружен труд која врши работи од член 22 на овој 
закон, а нема дипломиран ветеринарен лекар или 
дипломиран фармацевт (член 22), 

5. центар, ако не располага со спрема за лабо-
раториско дијагностицирање на заразни, паразит-
ни и други заболувања ка ј животни и за лабора-
ториски преглед на хранителни производи од ж и -
вотинско потекло (член 10), 
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6. болница, ако не располага со соодветна ла-
бораториска спрема (член 12). 

За прекршок од претходниот став со парична 
казна до 1.000 динари ќе се казни и одговорното 
лице во ветеринарната установа и ветеринарната 
аптека. 

Член 54 
Со парична казна од 600 до 6.000 динари ќе се 

казни за прекршок: 
1. станица, центар и болница што вршат пре-

глед и лекување на животни, дијагностички испи-
тувања, што поставуваат патолошко-анатомски ди-
јагнози, а не располагаат со спрема и инструменти 
за поставување на патолошко-анатомска и клинич-
ка дијагноза и дијатностичко испитување на ту-
беркулоза, сакагија, тифус ка ј кокошките и друго 
(член 8, алинеја 2, член 10, член 12), 

2. станица, центар и болница што врши хи-
руршки интервенции и вештачко осеменување на 
животни, спроведува зоопрофилактички мерки за 
спречување и отстранување на заразни болести ка ј 
животни, а не располага со спрема и инструменти 
за хируршки интервенции, за вештачко осемену-
вање односно за спречување и отстранување на за-
разни болести ка ј животни (член 8, алинеја 3, 
член 10 и член 13), 

3. станица, центар и болница, ако не располага 
со спрема, хемикалии и друго за испраќање на ма-
теријал за лабораториско-дијагностичко испитува-
ње (член 8, алинеја 4, член 10 и член 12), 

4. станица, центар и болница што врши дезин-
фекција, дезинсекција и дератизација, превенира-
ње и отстранување на заразни болести ка ј жи-
вотни, ако не располага со хемофармацевтски и 
биолошки препарати и средства за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација, како и со ладилник 
за чување на биолошки препарати (член 8, али-
неја 5, член 10 и член 12), 

5. станица, центар и болница што врши веш-
тачко осеменување, а не располага со семе за ве-
штачко осеменување (член 8, алинеја 6, член 10, 
член 12), 

6. станица, центар и болница, ако не распола-
га со заштитна облека и обувки за работниците 
(член 8, алинеја 7, член 10, член 12), 

7. станица, центар и болница, ако не располага 
со соодветни простории, со течна топла и студена 
вода, со телефонска врска, ако во населбата има 
пошта, со поплочен односно бетониран или асфал-
тиран простор со уред за врзување на животни и 
ако дворот не и е ограден (член 8, став 1, алинеја 
8, 9, 10 и 11 и член 8, став 2, член 10 и член 12), 

8. станица, центар и болница ако нема ограден 
двор, ако не ги одржува уредно просториите, опре-
мата и материјалите (член 8 став 2), 

9. станица, центар и болница ако врши дезин-
фекција на превозни средства, а нема изградено 
бетонско плато за дезинфекција и одвод до на ј -
блиската канализација односно септичка јама 
(член 15), 

10. земјоделска или друга организација на здру-
жен труд што има соодветна ветеринарна служба, 
а не ги исполнува условите од член 21. 

За прекршок од претходниот став со парична 
казна до 1.000 динари ќе се казни и одговорното 
лице во организацијата на здружениот труд. 

Член 55 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок ветеринарна установа ако: 
1. не ги даде сите потребни податоци и изве-

стување на ветеринарниот стручњак кој врши 
стручен надзор (член 44), 

2. не ја води пропишаната евиденција или не 
достави извештај на општинскиот и републичкиот 
орган (член 48), 

3. не укаже итна ветеринарна помош (член 49, 
став 1). 

Со парична казна од 50 до 500 динари ќе се 
казни за прекршок од претходниот став и одговор-
ното лице во ветеринарната установа. 

Член 56 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок земјоделска и друга органи-
зација на здружен труд ако: 

1. за своите животни не обезбеди здравствена 
заштита преку своја ветеринарна служба или пре-
ку соодветна ветеринарна установа (член 21, 
став 1), 

2. не ги даде сите потребни податоци и изве-
стувања на ветеринарниот стручњак кој врши 
стручен надзор (член 44), 

3. не ја води пропишаната евиденција или не 
му достави извештај на општинскиот и републич-
киот орган (член 48). 

Со парична казна од 50 до 500 динари ќе се 
казни за прекршок од претходниот став и одговор-
ното лице во организацијата. 

Член 57 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок ветеринарната аптека односно 
организацијата на здружениот труд која се зани-
мава со промет на лекови и на средства за леку-
вање на животни ако: 

1. нема во продажба ветеринарни лекови и дру-
ги предмети наведени во член 22, став 1 од овој 
закон, 

2. не води посебна евиденција за прометот на 
вакцини и серуми (член 22, став 4), 

3. издаде без рецепт материјал наведени во 
член 24 од овој закон. 

Со парична казна од 50 до 500 динари ќе се 
казни за прекршок од претходниот став и одговор-
ното лице на ветеринарната аптека односно орга-
низацијата на здружение труд која се занимава 
со промет на лекови. 

Член 58 
Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни 

за прекршок ветеринарен техничар, ветеринарен ла-
борант, ветеринарен болничар и ветеринарен хигие-
ничар кој врши стручни ветеринарни работи за кои 
не е овластен (член 33). 

Член 59 
Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 

за прекршок лице кое врши работи од областа на 
здравствената заштита на добитокот, кастрации 
или други манипулации врз животни ако нема про-
пишана стручна спрема (член 51). 

Член 60 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари 

ќе се казни за прекршок ветеринарниот работник 
кој врши приватна практика (член 52). 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 61 
Постојните ветеринарни установи и ветеринар-

ните служби во земјоделски и други организации 
на здружен труд должни се да го усогласат своето 
работење со одредбите на ОВОЈ закон во рок од 1 го-
дина, а по однос на член 8, став 1, алинеја 1, член 
10, став 1, алинеја 3 и член 12 во рок од 5 години 
од денот на неговото влегување во сила. 

Ветеринарна установа и ветеринарна служба во 
земјоделска и друга организација на здружениот 
труд од претходниот став која својата работа не 
ја усогласи во рокот од став 1 на овој член не 
може да врши ветеринарна дејност. 
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Член 62 
Дипломираните ветеринарни лекари и ветери-

нарни техничари кои на денот на влегувањето во 
сила на овој закон имаат 10 години работен стаж 
поминат на работа во областа на ветеринарство, 
не се должни да полагаат стручен испит. 

Дипломираните ветеринарни лекари и ветери-
нарните техничари кои на денот на влегувањето 
во сила на овој закон не положиле стручен испит, 
а не се ослободени од него со претходниот став, 
должни се да го положат во рок од две години. 

Член 63 
Дипломиран ветеринарен лекар кој на денот 

на влегувањето во сила на овој закон има 10 го-
дини работен стаж на специј а листичка работа, мо-
же да полага специјалистички испит без специја-
листички стаж. 

Член 64 
Стручна подготовка за звањето ветеринарен 

лаборант, ветеринарен болничар и ветеринарен хи-
гиеничар им се признава на: 

1. ветеринарните работници што завршиле курс 
за ветеринарен болничар, ветеринарен хигиеничар 
или ветеринарен лаборант на ветеринарен факул-
тет или во друга ветеринарна установа, 

2. ветеринарните работници кои во југословен-
ската народна армија завршиле курс за ветеринарен 
болничар, ветеринарен хигиеничар или ветерина-
рен лаборант, 

3. ветеринарните работници кои до денот на 
влегувањето во сила на овој закон имаат поминато 
најмалку пет години на работите на ветеринарен 
болничар, ветеринарен хигиеничар или ветерина-
рен лаборант. 

Член 65 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство, во рок од една година по 
влегувањето во сила на овој закон, да донесе по-
блиски прописи за: 

— работите што можат да ги вршат ветери-
нарните техничари и ветеринарните болничари 
(член 33), 

— полагањето испит за ветеринарен болничар 
(член 32), 

— полагањето на испит за ветеринарен хигие-
ничар (член 32), 

— минимумот на опремата на ветеринарна ста-
ница и ветеринарна служба во земјоделска и дру-
га организација на здружен труд (член 8 и 21), 

— содржината, формата и начинот на водење 
на евиденцијата за прометот на вакцини и серуми 
од став 4 на член 22 од овој закон, 

— содржината, формата и начинот на водење 
на евиденцијата како и видот и начинот на доста-
вување на податоците од став 1 и 2 на член 48 од 
овој закон, 

— за условите за полагање на стручен испит 
за дипломиран ветеринарен лекар и техничар, за 
составот и работата на испитните комисии, како и 
за образецот на уверението за положениот стру-
чен испит. 

Член бб 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за ветеринарна-
та служба („Службен весник на СРМ" бр. 39/67). 

До донесувањето на поблиски прописи од член 
65 на овој закон, останува во сила Правилникот за 
работите што можат да ги вршат ветеринарните 
техничари и ветеринарните болничари („Службен 
весник на СРМ" број 27/68). 

Член 67 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА РИБАРСТВО 

Се прогласува Законот за рибарство, 
што Собранието на Социјалистичка Републи-

ка Македонија го донесе на седницата на Репу-
бличкиот собор, одржана на 29 март 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана 
на 29 март 1973 година. 

Број 03-1015 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВО 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува одгледувањето, за-

штитата и ловот на рибите и раковите, школките, 
жабите, пијавиците и другите корисни животни 
(рибен фонд) во истечните води, езерата, канали-
те, акумулационите базени и во водите што на-
стануваат од поплавите (риболовни води). 

Рибниот фонд во риболовните води е опште-
ствена сопственост. 

Правото на користење на рибниот фонд се здо-
бива под условите определени со овој закон. 

Член 2 
Одредбите на овој закон за сузбивање на риб-

ните болести и за внесување во риболовните води 
нови видови риби и други организми се однесу-
ваат и на рибниците. 

Под рибник, во смисла на овој закон, се под-
разбира технички уреден простор наменет за од-
гледување и производство на риби, а кој може, 
по потреба, да се полни со вода и да се испраз-
нува. 

Член 3 
Со рибарство можат да се занимаваат органи-

зации на здружен труд регистрирани за вршење 
работи во рибарство и организациите на спорт-
ските риболовци. 

Под рибарство во смисла на овој закон се под-
разбира одгледување, лов и заштита на рибниот 
фонд. 

Член 4 
Риболовот може да биде стопански и спортски. 
Стопански риболов можат да вршат органи-

зации на здружен труд, а спортски риболов — 
граѓани. 

Член 5 
Риболов може да се врши само со дозволени 

риболовни средства и алати. 

Член 6 
Рибниот фонд во риболовните води им се да-

ва на стопанисување на организациите од член 3 
на овој закон. 

Со рибниот фонд во риболовните води што не 
е даден на стопанисување на организација од 
член 3 управува општината. 

Член 7 
Со рибниот фонд се стопанисува на начин кој 

обезбедува трајно производство на рибниот фонд. 
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II. СТОПАНИСУВАЊЕ СО РИБНИОТ ФОНД 

Член 8 
На риболовните води се образуваат рибарски 

подрачја и рибарски ревири. 
Рибарското подрачје ги опфаќа риболовните 

води кои претставуваат поврзана биолошка заед-
ница, хидрографска и економска целина способна 
за самостојно рибарско стопанисување со рибниот 
фонд. 

Рибарски ревири се риболовни води кои мо-
жат самостојно да се користат за спортски ри-
болов. 

Член 9 
Рибарски подрачја се: Охридското Езеро со 

реката Црн Дрим низводно до бетонскиот дал-
јан, Преспанското Езеро, Дојранското Езеро и си-
те вештачки акумулации. 

Член 10 
Општината го дава рибниот фонд на рибар-

ското подрачје на стопанисување без надоместок 
на една организација на здружен труд, КОЈ а има 
најмалку еден стручњак со висока школска под-
готовка од земјоделска струка. 

Условите за давање на стопанисување на риб-
ниот фонд на рибарското подрачје ги определува 
општината. 

Рибниот фонд од рибарското подрачје што се 
протега на територијата на повеќе општини, го 
даваат на користење односните општини спогод-
бено, а ако не се спогодат во рок од 2 месеца од 
денот кога престанало правото на користење на 
поранешниот корисник, рибниот фонд на тоа ри-
барско подрачје го дава на стопанисување Из-
вршниот совет. 

Извршниот совет со акт Ја определува општи-
ната која ќе ги остварува правата определени со 
овој закон. 

Член 11 
Рибарски ревир образува општината. 
Рибниот фонд од рибарскиот ревир општина-

та го дава без надоместок на стопанисување на 
една организација на спортските риболовци. 

Заради заокружување на ревирот како био-
лошка и хидрографска целина, обединување на 
средствата и спроведување на единствени заштит-
ни мерки на рибниот фонд, две или повеќе со-
седни општини, риболовните води што се проте-
гаат на нивните подрачја можат да ги прогласат 
за единствен риболовен ревир. 

Ревирот од претходниот став општините спо-
годбено го даваат на стопанисување на една орга-
низација на спортските риболовци. 

Член 12 
Општината го дава на стопанисување рибни-

от фонд во акумулациите првенствено на органи-
зација на здружен труд чие основно средство е 
односниот водостопански објект, под услови да е 
регистрирана за вршење на риболов, да порибува 
и врши мерки на заштита и зголемување на риб-
ниот фонд и да го обезбеди стручниот кадар од 
член 10 на овој закон. 

Доколку организацијата од претходниот став 
не покаже интерес односно не ги исполнува усло-
вите за стопанисување, општината го дава рибниот 
фонд од акумулациите на стопанисување на дру-
га организација, под условите и начинот опреде-
лени со член 3 и член 10 од овој закон. 

Член 13 
Рибниот фонд од рибарскиот ревир што се 

протега во границите на пределите прогласени за 
национален парк, општинското собрание го дава 
на стопанисување првенствено на организацијата 
на здружен труд која управува со националниот 
парк. 

Член 14 
Меѓусебните права и обврски на општината и 

организацијата на која рибниот фонд од рибар-
ското подрачје односно ревир и се дава на сто-
панисување, се утврдуваат со договор. 

Член 15 
Организацијата на здружен труд односно ор-

ганизациите на спортските риболовци на КОЈ а риб-
ниот фонд од рибарското подрачје односно ревир 
и е даден на стопанисување изработува повеќего-
дишен план на мерки и акцќи за унапредување 
и користење на рибниот фонд на подрачјето од-
носно ревирот (основен план) и тоа во рок од една 
година од потпишувањето на договорот. 

Основниот план се изработува за целото ри-
барско подрачје односно ревир со важност од нај -
малку 5 години. 

Член 16 
Основниот план се изработува врз основа на 

постојните економски и технички услови на под-
рачјето односно ревирот, а содржи особено: 

— основни карактеристики на риболовните во-
ди на рибарското подрачје односно ревир од глед-
на точка на рибарството; 

— состојба на рибниот фонд и за кои цели ќе 
се користи (стопански односно спортски); 

— мерки за одгледување, заштита и лов на 
риби и други животни во риболовната вода, како 
и постапка за спроведување на тие мерки; 

— мерки за уништување на животните штетни 
за рибите; 

— количество и дозволениот улов по видови 
риби врз база на годишниот прираст и мерките 
за зголемување и заштита на рибниот фонд и дру-
ги услови за вршење риболов; 

— времето и начинот на порибување на ри-
боловната вода и мерки за заштита на рибните 
плодилишта; 

— средствата потребни за спроведување на 
мерките и акциите предвидени со основниот план 
и начинот на обезбедување на овие средства. 1 к L ' ЛА. -

Член 17 
Врз основа на основните поставки од Основ-

ниот план организацијата донесува годишен план 
за стопанисување најдоцна два месеца пред по-
четокот на годината на која се однесува годиш-
ниот план. 

Годишниот план од претходниот став особено 
содржи: програмиран улов, мерки и акции за сто-
панисување со рибниот фонд, како и средства за 
неговото реализирање. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе поблиски пропи-
си (упатство) за содржината на годишниот план. 

Член 18 
На основниот и годишниот план за стопанису-

вање со рибниот фонд на рибарското подрачје и 
ревирот дава согласност собранието на општина-
та на седница. 

Член 19 
Правото на стопанисување со рибниот фонд 

на рибарското подрачје односно ревир може да и 
се одземе на организацијата на здружен труд од-
носно организацијата на стопанските риболовци ако: 

1. стопанисувањето со рибниот фонд не го 
врши во согласност со одредбите на овој закон; 

2. не ги спроведува мерките и акциите пред-
видени со годишниот план или со договорот од 
член 14 на ОВОЈ закон. 

На организацијата од претходниот став и при-
паѓа надоместок за вложените средства за трајно 
зголемување на вредноста на рибниот фонд во 
рибарското подрачје односно ревирот и за неамор-
тизираниот дел од изградените објекти и опрема 
на тоа подрачје односно ревир. 
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Надоместокот од претходниот став го плаќа 
организацијата на која ќе и се даде правото на 
стопанисување со рибниот фонд на односното 
подрачје односно ревир. 

Одземањето на правото на стопанисување на 
рибниот фонд се врши според одредбите на Зако-
нот за општата управна постапка. Решението за 
одземање го донесува собранието на општината на 
седница. 

III. ВИДОВИ НА РИБОЛОВ 

1. Стопански риболов 

Член 20 
Стопански риболов се врши на рибарските 

подрачја од член 9 и член 12 на ОВОЈ закон. 
Под стопански риболов, во смисла на ОВОЈ за-

кон, се подразбира риболовот што се врши со цел 
за здобивање доход. 

Член 21 
Стопански риболов врши организацијата на 

здружен труд од член 10 и член 12 сама или во 
соработка со организација регистрирана за вр-
шење работи на рибарството односно со граѓани 
на кои риболовот им е основно занимање (коопе-
ранти), а под условите утврдени со општиот акт 
на организацијата. 

Како граѓани на кои риболовот им е основно 
занимање се подразбираат граѓаните кои не ост-
варуваат личен доход по било КОЈ друг основ. 

Член 22 
Организацијата на здружен труд која врши 

стопански риболов е должна своите работници и 
кооперантите кои непосредно учествуваат во ри-
боловот да ги снабди со легитимација Непосред-
ните учесници во риболовот се должни, по бара-
ње од надлежните инспекциски органи и други 
овластени лица, да Ја покажат легитимацијата. 

2. Спортски риболов 

Член 23 
Спортски риболов може да се врши на рибар-

ските ревири и на рибарските подрачја, освен на 
Црн Дрим на потегот од Охридското Езеро до бе-
тонскиот далЈан. 

Под спортски риболов во смисла на ОВОЈ за-
кон се подразбира риболовот што се врши за 
спортски цели и за рекреација со определени ри-
боловни средства. 

Член 24 
Се забранува спортски риболов со цел за здо-

бивање доход како и ловење на поголеми коли-
чества риба од количеството определено од орга-
низацијата на здружен труд односно организаци-
јата на спортските риболовци што стопанисува со 
рибниот фонд. 

Член 25 
Организацијата на здружен труд KOja стопа-

нисува со рибарското подрачје е должна на тоа 
подрачје да дозволи вршење на спортски рибо-
лов. 

Правата на спортските риболовци и условите 
под кои тие права можат да ги остваруваат се 
утврдуваат со договор меѓу организацијата на 
здружен труд од претходниот став и организаци-
јата на спортските риболовци. 

Ако организациите од претходниот став не се 
спогодат во поглед на висината на надоместокот 
за издадената дозвола и другите услови за вр-
шење на спортски риболов, по спорните прашања 
одлучува општината. 

Член 26 
Со право на вршење спортски риболов граѓа-

ните се здобиваат врз основа на дозвола. 

Дозволата за вршење на спортски риболов ја 
издава организацијата KOja стопанисува со риб-
ниот фонд. Со договорот од член 25 став 2 на 
ОВОЈ закон, може да се определи дозволата да ја 
издава организацијата на спортските риболовци. 

Дозволата се издава со важност за една ка-
лендарска година (годишна дозвола) или со важност 
од 7 дена (седумдневна дозвола). 

Член 27 
За вршење спортски риболов на рибарското 

подрачје односно ревир ЧИЈ рибен фонд не е да-
ден на стопанисување, дозволата од член 26 став 
1 на ОВОЈ закон ЈА издава органот на општината 
надлежен за земјоделство односно организацијата 
на KOja општината и ја доверила грижата за риб-
ниот фонд од тоа подрачје односно ревир. 

Член 28 
Организацијата односно органот овластена за 

издавање дозвола за спортски риболов е должна 
да му издава годишна дозвола на лице кое напол-
нило 18 години и е член на организацијата на 
спортските риболовци и на лице помладо од 18 го-
дини под условите што ќе ги определи органи-
зацијата KOja Ја издава риболовната дозвола. 

Дневна дозвола за спортски риболов може да 
му се издаде и на лице кое не е член на органи-
зација на спортските риболовци, според општиот 
акт на организацијата односно органот овластен 
за издавање дозвола за спортски риболов. 

Член 29 
За издадената дозвола за вршење на спортски 

риболов се наплатува надоместок. Висината на на-
доместокот за дозволата од член 26 од ОВОЈ закон 
ја пропишува организацијата што стопанисува со 
рибниот фонд во согласност со општинското собра-
ние, а за надоместокот за дозволата од член 27 од 
ОВОЈ закон општината. 

Член 30 
Организацијата што стопанисува со рибниот 

фонд може да го одреди количеството на днев-
ниот улов на спортските риболовци, како и на-
доместокот за уловената риба и висината на на-
доместокот за уловената риба во согласност со 
општината. 

3. Заеднички одредби 

Член 31 
Лицата овластени за вршење на риболов има-

ат право на пристап до местото на риболовот пре-
ку одредени патеки што се наоѓаат покраЈ рибо-
ловната вода како и право на употреба на зем-
јиштето покрај риболовната вода во широчина 
што е неопходна за вршење на риболов. 

Член 32 
Риболов за научно-истражувачки цели од об-

ласта на рибарството може да се врши во сите 
риболовни води врз основа на посебна дозвола 
што Ја издава Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство. 

Во дозволата за риболов за целта од претход-
ниот став се означува во КОЈ случај и во КОЈ обем 
може да се отстапи од одредбите на овој закон 
и прописите донесени врз основа на него во поглед 
на ЛОВОСТОЈОТ, големината на рибите, употребата 
на алати, направи и слично. 

IV ЗАШТИТА НА РИБОЛОВНИТЕ 
ВОДИ 

Член 33 
Со цел за заштита и унапредување на рибар-

ството, организацијата што стопанисува со риб-
ниот фонд е должна во соработка и со помош од 
општината да преземе мерки за спречување и 
сузбивање на рибните болести и штетници. 
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Член 34 
Внесување во риболовните води на нови ви-

дови риби и други организми што во тие води ги 
немало може да се врши со одобрение од Репуб-
личкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство. 

Член 35 
Заради заштита на рибниот фонд и унапреду-

вање на рибарството, републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство пропишува време во 
кое одделни видови риби не смеат да се ловат 
(ЛОВОСТОЈ). 

За ретките и проредени видови риби, репу-
бличкиот секретар за земјоделство и шумарство 
може да пропише привремена или траЈна забрана 
на ловење на тие риби на одделни делови, од-
делни води или сите риболовни води. 

Член 36 
Општинското собрание на седница може од-

делни делови од риболовните води да ги прогласи 
за природни рибни плодилишта. 

Со актот за прогласување на природно рибно 
плодилиште можат да се пропишат и посебни мер-
ки за заштита на тоа плодилиште. 

Член 37 
Во риболовните води е забрането: 
1. ловење риби под одредена големина; 
2. ловење риби со ости и друг забранет ри-

барски алат, огнено оружје, експлозивни или хе-
миски средства кои ги убиваат, трујат или ги за-
шеметуваат рибите; 

3. ловење риби непосредно со раце; 
4. порибување на риболовната вода со болни 

риби или болна икра; 
5. преградување на водниот тек со трајни или 

повремени прегради кои го спречуваат премину-
вањето на рибите доколку со проектот не се обез-
бедени решениЈа за заштита на рибите; 

6. затворање, скршнување или исцрпување на 
водата од риболовната вода, ако тоа може да пре-
дизвика опасност за опстанокот на рибите; 

7. ловење риби со струја, освен во случаите 
што ќе ги определи републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство. 

По исклучок може да се ловат риби и со ости 
ако се добие одобрение од републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство. 

8. Се забранува внесување во риболовните во-
ди на индустриски и други отпадни води без прет-
ходно механичко, хемиско и биолошко прочисту-
вање на тие води. 

V. НАДЗОР 

Член 38 
Надзор над спроведувањето на одредбите на 

ОВОЈ закон и на прописите донесени врз основа на 
него врши општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на рибарската инспекција, а во 
општините каде што нема организирана посебна 
рибарска инспекција, земјоделската односно сто-
чарска инспекција, а во поглед на сузбивањето на 
рибните болести и општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на ветеринарната ин-
спекција. 

Член 39 
Во вршењето на надзор овластениот инспектор 

покрај општите овластувања што ги има по посеб-
ните прописи за односната инспекција е овластен 
и за. 

1. вршење преглед на уловот, на чамците и 
другите средства со кои се врши риболов, на леги-
тимациите за вршење на стопански риболов и на 
риболовните дозволи за вршење на спортски ри-
болов; 

2. врши преглед на објектите, деловните про-
стории и книгите на работните организации што 
се занимаваат со рибарство или што ставаат во 
промет риби; 

3. запирање на извршување незаконски деј-
ствија; 

4. одземање на уловот, привремено до конечна-
та одлука на надлежниот орган, одземање на доз-
волата за спортски риболов како и на средствата 
и опремата за вршење риболов. 

Член 40 
Ако органот од член 39 на овој закон не извр-

ши некоја од работите од својата надлежност, таа 
работа ќе ја изврши републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на сточарската однос-
но земјоделска инспекција, односно на ветеринар-
ната инспекција на товар на општината чиј орган 
бил должен таа работа да ја изврши. 

Член 41 
Непосредното чување и заштита на риболов-

ните води, организацијата од член 10 и член 11 и 
општината на своето риболовно подрачје го вршат 
преку чувари на риболовот. 

Чувањето на рибниот фонд го вршат и при-
падниците на милицијата, чувари на шуми, лово-
чувари, полски пазачи и други овластени лица. 

Чуварите на риболовот мораат да имаат леги-
тимација на чувар на риболовот. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 42 

Со парична казна од 1.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд која: 

1. не ќе донесе годишен план во предвидениот 
рок; 

2. врши стопански риболов, а не е регистри-
рана за вршење рибарство (член 3, а во врска со 
член 20); 

3. лови риби на рибарско подрачје на кое не-
ма потребно овластување за користење на риб-
ниот фонд; 

4. затвора, скршнува или исцрпува вода од ри-
боловната вода и со тоа предизвикува опасност по 
опстанокот на рибите (член 37 точка 6); 

5. без одобрение ќе внесе во риболовните води 
риби и други организми кои во таа вода дотогаш 
ги немало (член 34); 

6. внесува во риболовните води индустриски и 
други отпадни води без претходно механичко, хе-
миско и биолошко прочистување на тие води. 

Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на ОВОЈ 
член и одговорното лице на организацијата на 
здружен труд. 

Член 43 
Со парична казна од 1 ООО до 10.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организацијата 
на здружен труд КОЈ а: 

1. лови риби за време на ловостој, привремена 
или трајна забрана на ловење, под пропишаната 
големина, со ости или други забранети рибарски 
алати, со огнено оружје, со експлозивни или хе-
миски средства или со струја (член 35 и член 37 
точка 1, 2 и 7); 

2. ја порибува риболовната вода со болен ри-
бен млаѓ или болна икра (член 37 точка 4); 

3. врши преградување на риболовната вода 
(член 37 точка 5). 

Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе 
се казни за стопански престап од став 1 на ОВОЈ 
член и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд. 

Член 44 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на спорт-
ските риболовци која: 

1. не ќе донесе годишен план во предвидениот 
рок; 
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2. без одобрение внесува во риболовната вода 
риби односно растенија и други организми што 
во таа вода дотогаш ги немало (член 34); 

3. порибува риболовна вода со болен рибен 
млаѓ или со болна икра (член 37 точка 4). 

Со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе 
се казни за прекршок од претходниот став и од-
говорното лице во организацијата на спортските 
риболовци. 

Член 45 
Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд која своите работници и кооперанти, кои 
непосредно учествуваат во вршењето на риболовот 
не ги снабди со легитимација и на спортскиот ри-
боловец односно лицето од член 28 точка 2 КОЈ 
ги исполнува условите не му издаде дозвола за 
вршење на спортски риболов. 

Со парична казна до 200 динари ќе се казни 
за прекршок од претходниот став одговорното ли-
це во организацијата на здружен труд. 

Член 46 
Со парична казна од 100 до 1.000 динари ќе 

се казни за прекршок спортски риболовец и гра-
ѓанин КОЈ : 

1. лови риби без легитимација односно дозвола 
или одбие да ја покаже легитимацијата односно 
дозволата на инспекцискиот орган или друго овла-
стено лице (член 21, член 26 и член 28); 

2. лови риби под одредена големина (член 37 
точка 1); 

3. лови риби непосредно со раце (член 37 
точка 3); 

4. лови риби над определеното количество 
(член 24). 

Член 47 
Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе 

се казни за прекршок спортски риболовец и гра-
ѓанин, кој: 

1. врши риболов за време па ловостој или 
лови риби чие ловење е трајно или времено за-
брането (член 35); 

2. лови риби со ости или други забранети ри-
боловни алати или средства (член 37 точка 2); 

3. затвора, скршнува или исцрпува вода и со 
тоа предизвикува опасност за опстанокот на ри-
бите (член 37 точка 6). 

Член 48 
За прекршокот од член 46 точките 1, 2, 3 и 4 и 

член 47 точките 1 и 2 од овој закон ќе се казни 
родителот односно старателот на малолетникот што 
го сторил прекршокот, ако Ја пропуштил долж-
носта за грижата на малолетникот. 

VII - ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Организациите на здружен труд и организа-

циите на спортските риболовни друштва кои до де-
нот на влегувањето во сила на ОВОЈ закон се здоби-
ле со право на стопанисување со рибниот фонд на 
односната риболовна вода, должни се во рок од 3 
месеци од донесувањето на овој закон да ja усогла-
сат својата работа со условите утврдени со овој 
закон. 

Член 50 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство, во рок од 3 месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон да до-
несе поблиски прописи за: 

— големината на рибите до која не смеат да 
се ловат; 

—- обрасците на легитимациите за стопански 
и спортски риболов; 

— образец за легитимација на чувар на ри-
боловот; 

— ЛОВОСТОЈОТ за одделни видови риби и ра-
кови и ограничување на уловот за време на ло-
востој ; 

— видовите на алати што можат да се упо-
требат за вршење на стопански и спортски рибо-
лов како и ограничување употребата на одделни 
алати и направи за стопански и спортски рибо-
лов и 

— содржината на годишниот план. 

Член 51 
До донесувањето на основниот план стопани-

сувањето со рибниот фонд на рибарското подра-
чје односно ревир ќе се врши врз основа на при-
времениот план што го донесува организацијата 
на KOja рибниот фонд и е даден на стопанисување. 

Член 52 
Дозволите за риболов издадени според досе-

гашните прописи важат и тоа 
— годишната до краЈот на 1973 година 
— дневната до крајот на месецот во КОЈ доз-

волата е издадена. 

Член 53 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ за-

кон престанува да важи Законот за рибарство 
(„Службен весник на СРМ" 6poj 45/68) 

До донесувањето на поблиските прописи од 
член 51 од ОВОЈ закон остануваат во сила. Наред-
бата за одредување ловостој на одделни видови 
риби и ракови („Сл. весник на СРМ" бр. 13/69, 
20/60, 31/70, 36/71 и 18/72), Наредбата за ограни-
чување употребата на средства за стопански и 
спортски риболов („Сл. весник на СРМ" бр. 13/69, 
20/70, 31/70); Наредбата за забрана ловење на од-
делни видови риби и ракови под одредена голе-
мина („Сл. весник на СРМ" бр. 13/69) и Упатството 
за обрасците и легитимацијата за стопански рибо-
лов и на дозвола за спортски риболов („Службен 
весник на СРМ", бр. 13/69). 

Член 54 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување!о во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за издавачката дејност, 
што Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 29 март 1973 година, и на сед-
ницата на Просветно-културниот собор, одржана 
на 29 март 1973 година. 

Б Р О Ј 03-1018 
30 март 1973 година 

СкопЈе 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
За издавачка дејност во смисла на ОВОЈ закон се 

смета издавањето на книги, брошури, сепарати. 
плакати и летоци, скрипти, музички дела. спи-
санија, весници, прирачници, проспекти, учебни-
ци, географски карти, каталози, програми, репро-
дукции на уметнички слики и цртежи, разгледници 
од сите видови, фотографии, диапозитиви, грамо-
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фонски плочи, магнетофонски и видео касети и 
други дела што се умножуваат со печатење или 
на друг начин и се наменети на јавноста (публи-
кации). 

На издавањето на публикации се применуваат 
и прописите за јавното информирање што се од-
несуваат на печатот. 

На издавањето на весници, списанија, билте-
ни и други публикации за редовно известување 
на јавноста се применуваат прописите за јавното 
информирање. 

Член 2 
Издавачката дејност е од посебен општествен 

интерес. 

Член 3 
Републиката, во согласност со општествените 

мерила, учествува во обезбедувањето на услови 
за издавање и растурање на научни, уметнички, 
воспитно-образовни и стручни публикации од по-
себно значење за културата на македонскиот на-
род и на народностите и етничките групи во Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Општините го помагаат издавањето и расту-
рањето на научни, уметнички, воспитно-образов-
ни и стручни публикации, во зависност од нив-
ната општествена и културна вредност. 

Член 4 
Со издавачка дејност можат да се занимаваат 

организации на здружен труд што се регистри-
рани за вршење на издавачка дејност (издавачка 
организација). 

Издавачки организации можат да основаат само 
општините и Републиката. 

Член 5 
Организациите на здружен труд, општестве-

но-политичките и други организации и државните 
органи можат да издаваат само публикации што 
произлегуваат од нивната работа, а се во врска 
со нивните задачи, односно делокруг. 

Член 6 
Надзор над законитоста на работата на изда-

вачките организации и другите издавачи во поглед 
на примената на одредбите на овој закон, врши 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на културата. 

Член 7 
Поединци можат да издаваат само сопствени 

дела и дела на кои со наследство се здобиле со 
авторско право. 

Член 8 
Верските заедници можат да издаваат публи-

кации што им служат на верската настава во 
верските училишта за подготвување на свеште-
ници и вршењето на верските обреди. 

Член 9 
Не можат да се издаваат публикации чија со-

држина е насочена против општественото и др-
жавното уредување на Југославија или независ-
носта на земјата; против мирот и пријателството 
на народите или против човечноста; чија содр-
жина ја навредува честа и угледот или е насо-
чена против братството и единството на народите 
и народностите на Југославија односно поттик-
нува национална, расна и верска нетрпеливост или 
на вршење кривични дела; чија содржина го на-
вредува јавниот морал, достоинството на чове-
кот или штетно влијае врз воспитувањето на мла-
дината. 

Издавачките организации и другите издавачи 
се одговорни пред општествената заедница за из-
давање на публикации спротивно на претходниот 
став. 

Член 10 
Во управувањето со работите од посебен опш-

тествен интерес во издавачките организации учес-
твуваат и претставници на заинтересирани органи, 
организации на здружениот труд и други органи-
зации (претставници на општествената заедница). 

Претставниците на општествената заедница 
учествуваат во донесувањето на долгорочни и го-
дишни програми за издавачка дејност, во оцен-
ката на остварувањето на програмите и во име-
нувањето на индивидуалниот извршен орган и на 
уредниците на публикациите на начин утврден со 
овој закон и со статутот на издавачката органи-
зација. 

Со статутот на издавачката организација, по-
кра ј работите од претходниот став, можат да се 
одредат и други работи во чие одлучување учес-
твуваат претставници на општествената заедница. 

Член 11 
Со статутот на издавачката организација се 

определуваат заинтересираните органи, органи-
зациите на здружениот труд и другите органи-
зации и бројот на претставниците на општестве-
ната заедница што тие ги именуваат односно де-
легираат во органот на управувањето на изда-
вачката организација. 

Бројот на претставниците на општествената за-
едница не може да биде помал од една половина 
од вкупниот број на членовите на органот на 
управувањето. 

Одлука за работите од член 10, став 2 може 
да се донесе ако за неа гласале повеќе од поло-
вината од вкупниот број на претставници на оп-
штествената заедница. 

Ако претставник на општествената заедница 
во органот на управувањето постапи спротивно 
на општествениот интерес, организацијата односно 
органот што го именувал односно делегирал ќе го 
разреши од должноста член на органот на упра-
вувањето на издавачката организација. 

Член 12 
Општинското собрание на чие подрачје се на-

оѓа седиштето на издавачката организација дава 
согласност на одредбите на статутот што се одне-
суваат на учеството на претставниците на опш-
тествената заедница во одлучувањето со работите 
од посебен општествен интерес и на одредбите 
на општите акти со кои се регулира правото на 
учество во управувањето на авторот на публика-
цијата од член 14 на овој закон. 

Член 13 
Согласност на актот за именување на индиви-

дуален извршен орган на издавачката организа-
ција дава собранието на општината на чие подра-
чје издавачката организација има седиште однос-
но Извршниот совет, за издавачката организација 
што е основана од Републиката. 

Член 14 
Авторите на публикации, државјани на СФРЈ 

кои склучиле договор за соработка со издавач-
ката организација, додека трае тој договор имаат 
право да учествуваат во управувањето со изда-
вачката организација. 

Начинот на остварувањето на правото од прет-
ходниот став се регулира со општ акт на изда-
вачката организација и со договорот за соработка. 

Член 15 
Издавачките организации објавуваат програма 

за издавачката дејност и извештај за остварува-
њето на програмата. 

Програмата и извештајот за издавачката деј-
ност издавачките организации ги објавуваат како 
посебна публикација или во еден од дневните вес-
ници што се издаваат во Републиката. 
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Програмата за издавачка дејност се објавува 
најдоцна до 31 декември за наредната година. Про-
грамата ги содржи личните имиња на авторите, на-
словите и видовите на делата. 

Дополнувањата и измените на програмата се 
објавуваат на ист начин и со исти податоци, на ј -
доцна 15 дена пред предавањето на делото на пе-
чатење. 

Извештајот се објавува до крајот на февруари 
и ги содржи: личните имиња на авторите, испло-
вите и видовите на делата, тиражот, бројот на ав-
торските табаци и продажната цена на изданието. 

Со програмата за издавачка дејност и извеш-
тајот се објавуваат и личните имиња на членовите 
на органот на управувањето на издавачката орга-
низација. 

Член 16 
Издавачките организации и другите издавачи 

се должни на публикациите што ги издаваат да 
го отпечатат тиражот на изданието. 

Член 17 
Со кодекс на издавачите се утврдуваат норми 

со кои се оневозможува издавање и продажба на 
публикации кои немаат општествена и културна 
вредност. 

Кон нормите од претходниот став се должни да 
се придржуваат и издавачите од член 7 и 8 на овој 
закон. 

Кодексот го донесува Здружението на изда-
вачите. 

Кодексот му се доставува на разгледување на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 18 
Во Социјалистичка Република Македонија не 

можат да се пласираат публикации кои се забра-
нети од надлежните органи на другите републики 
односно покраини во кои публикациите се изда-
дени. 

Член 19 
Ќе се казни за прекршок со парична казна 

од најмалку 30.000 динари организацијата на здру-
жен труд и друго правно лице што се занимава 
со издавачка дејност, а не е регистрирано за вр-
шење на таа дејност. 

За прекршок од став 1 на ОВОЈ член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд со парична казна од најмалку 3.000 ди-
нари. 

Член 20 
Ќе се казни за прекршок со парична казна од 

20.000 до 30.000 динари издавачката организација 
и друго правно лице што ќе издаде публикација 
противно на член 9 на овој закон 

За прекршок од став 1 на ОВОЈ член ќе се 
казни и одговорното лице со парична казна од 
2.000 до 3.000 динари. 

Член 21 
Ќе се казни за прекршок со парична казна од 

20.000 до 30.000 динари издавачката организација 
Koja ќе постапи спротивно на член 15 од овој 
закон. 

За прекршок од став 1 на ОВОЈ член ќе се каз-
ни и одговорното лице во издавачката организа-
ција со парична казна од 2 ООО до 3.000 динари. 

Член 22 
Ќе се казни за прекршок со парична казна 

до 20.000 динари граѓанско правно лице и поеди-
нец кои ќе издадат публикација спротивно на ОВОЈ 
закон 

Член 23 
Ќе се казни за прекршок со парична казна од 

5.000 до 10.000 динари издавачот КОЈ спротивно на 
член 16 на ОВОЈ закон издаде публикација. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во правното лице со 
парична казна од 500 до 1 ООО динари. 

Член 24 
Спрема сторителите на прекршоците од став 1 

на членовите 19, 20 и 21, како и спрема сторите-
лот на прекршокот од член 22 на ОВОЈ закон, по-
кра ј казната, може да се изрече и заштитна мер-
ка одземање на имотната корист. 

Член 25 
Издавачките организации се должни да ја усо-

гласат својата работа со одребите на овој закон 
во рок од шест месеци од неговото влегување во 
сила. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРО-

СТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

Се прогласува Законот за просторно и урба-
нистичко планирање, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1973 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
29 март 1973 година. 

Број 03-1017 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со просторното и урбанистичкото планирање 

се обезбедува планско и рационално користење на 
просторот, планска и рационална изградба и уре-
дување на населените места како и заштита на 
човековата средина. 

Просторното и урбанистичкото планирање е 
составен дел на општиот систем на планирање. 

Член 2 
Работите на просторното и урбанистичкото пла-

нирање се работи од општ интерес за Републи-
ката. 

Член 3 
Просторното планирање се остварува преку 

просторен план на Републиката, за регион и 
за подрачје на општина. 

Урбанистичкото планирање се остварува со 
урбанистички планови за населени места и за 
подрачја за специјална намена (излетишта, подрач-
ја за воени потреби, подрачја со историско зна-
чење и заштитени подрачја). 

Член 4 
Просторните планови за потесните подрачја и 

урбанистичките планови за населените места и 
подрачјата за специјална намена мора да бидат 
во согласност со плановите на пошироките под-
рачја. 
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Просторните и урбанистичките планови и мер-
ките за уредување и изградба на населените ме-
ста мораат да бидат усогласени со плановите за 
општонародна одбрана. 

Член 5 
Просторниот и урбанистичкиот план се изра-

ботуваат за подолг временски период, а најмалку 
за период од 20 години. 

Член 6 
При изработувањето на просторните и урба-

нистичките планови се обезбедува соработка на 
сите заинтересирани државни органи, организа-
ции на здружен труд и други организации. 

Органите и организациите од претходниот став 
се должни да обезбедуваат полна соработка и да 
ги дадат сите расположливи податоци потребни за 
изработувањето на просторниот и урбанистичкиот 
план. 

Член 7 
Заради зачувување на определени просторни 

целини за потребите на планскиот или попланскиот 
период за изградба и проширување на населени 
места, за одмор и рекреација или заради зачуву-
вање на определени природни целини (национални 
и регионални паркови, ловни и слични резервати, 
плажи, планински, зимски, спортски и климатски 
места и подрачја, термални и други извори, под-
рачја од посебно историско и културно значење и 
сл.) со просторниот односно урбанистичкиот план 
може да се пропише посебен режим за заштита и 
користење. 

Републиката односно општините можат и пред 
донесувањето на просторниот план да ги определат 
површините за намените од претходниот став и да 
го утврдат режимот на нивното користење. 

На резервираните површини се применува ре-
жим за забрана на градење под услови и на начин 
утврдени со просторниот, односно урбанистичкиот 
план или со актот со КОЈ е утврдена нивната на-
мена. 

II. ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 
И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

1. Видови на планови 

Член 8 
Во зависност од подрачјето за кое се донесу-

ваат плановите, се: 
— просторен план на Републиката, 
— просторен план на регион, 
— просторен план на општина, 
— урбанистички план на населено место, 
— урбанистички план на подрачје со специјал-

на намена. 

Член 9 
Просторниот план на Републиката се донесува 

за територијата на Републиката. 

Член 10 
Просторниот план на регионот се донесува за 

подрачје на повеќе општини или нивни делови кои 
опфаќаат поширока просторна целина, која, по пра-
вило, има заеднички географски, економски, де-
мографски и други обележја или заеднички ин-
тереси за развој. 

Границата на просторната целина од претход-
ниот став на овој член се опоеделува со простор-
ниот план на Републиката. Доколку просторниот 
план на Републиката не е донесен, таа граница 
ја определуваат општините со меѓусебен договор. 

Член 11 
Просторниот план на општината се донесува 

за подрачјето на општината. 

Просторен план на општината не мора да се 
донесе доколку со донесениот просторен план за 
соодветен регион е опфатено целото подрачје на 
општината. 

Во случајот од претходниот став, просторниот 
план на регионот задолжително ги содржи и еле-
ментите на просторниот план на општината пред-
видени со член 15 на овој закон. 

Член 12 
Урбанистичкиот план се донесува за населе-

но место односно за подрачје со специјална на-
мена. 

2. Содржина на плановите 

а) просторни планови 

Член 13 
Просторниот план на Републиката содржи осо-

бено: 
1) анализа и оценка за постојната положба на 

просторот во Републиката (природни услови, на-
селение, сообраќај, стопанство, мрежа и функција 
на централните населени места во Републиката, 
инфраструктурни системи од републичко значе-
ње, туризам и основна намена на просторот); 

2) просторна концепција за уредување на про-
сторот во Републиката (основни концепции за оп-
штествено-економскиот развој, сообраќајот, ин-
фраструктурните системи од републичко значење, 
мрежата и функцијата на централните населени 
места, основната намена на површините и зашти-
тата на човековата средина); 

3) насоки за просторно планирање и уредува-
ње на регионот, 

4) насоки, мерки и одредби за реализација на 
планот. 

Просторниот план на Републиката како прилог 
ја содржи следната документација: 

— извод од донесените просторни планови на 
регионите; 

— појдовни основи на општествениот и сто-
панскиот развој; 

— документација за природните, техничките и 
општествено-економските компоненти на просто-
рот и 

— документација на заштитата на човековата 
средина. 

Член 14 
Просторниот план на регионот содржи осо-

бено: 
1) анализа и оценка за постојната положба и 

просторот на регионот (природни услови, населе-
ние, сообраќај, стопанство, мрежа и функција на 
населените места, инфраструктурните системи, ту-
ризмот и намена на просторот во регионот); 

2) просторна концепција за уредување на про-
сторот во регионот (основни концепции за опште-
ствено-економскиот развој, сообраќајот, инфра-
структурните системи, рекреативните површини, 
туризмот, мрежата и функцијата на населените 
места, заштитата на човековата средина и намена 
на површините); 

3) насоки за просторно планирање и уредување 
на територијата на општината и 

4) насоки, мерки и одредби за реализација на 
планот. 

Просторниот план на регионот, како прилог, 
ја содржи и следната документација: 

— извод од просторниот план на Републиката; 
— појдовна основа на општествениот и стопан-

скиот развој; 
— документација за природните, техничките 

и општествено-економските компоненти на про-
сторот и 

— документација за заштита на човековата 
средина, 
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Член 15 
Просторниот план на општината содржи осо-

бено: 
1) анализа и оценка за постојната положба на 

просторот на општината (природни услови, насе-
ление, сообраќај, стопанство, мрежа и функција 
на населените места во општината, инфраструк-
турните системи и објекти, туризмот, рекреатив-
ните површини, намена на површините и урбална 
опрема на населените места); 

2) просторна концепција за уредување на про-
сторот во општината (концепции за општествено-
економскиот развој, сообраќајот, инфраструктур-
ните системи и објекти, туризмот, рекреативните 
површини, мрежата и функцијата на населените 
места во општините, заштита на човековата сре-
дина, намена на површините со поделба на зони 
за станување, земјоделство, туризам, индустрија 
и др.); 

3) насоки за просторно планирање и уредува-
ње на населените места (програмски поставки за 
изработување на урбанистичките планови на на-
селените места и подрачјата со специјална наме-
на, просторна организација на населените места 
и подрачјата со специјална намена и др.); и 

4) насоки, мерки и одредби за реализација на 
планот. 

Просторниот план на општината како прилог 
ја содржи и следната документација: 

— извод од просторниот план на регионот, 
— документација за природните и општестве-

но-економските компоненти во просторот; 
— документација за заштита на човековата 

средина (за природните убавини, деградираните 
подрачја, спомениците на културата и др.). 

б) урбанистички план. 

Член 16 
Урбанистичкиот план се изработува во след-

ните фази: 
а) урбанистичка студија 
б) основен урбанистички план и 
в) планови за реализација. 
За населени места под 10.000 жители урбани-

стичкиот план може да се изработува во две фази: 
— основен урбанистички план со анализа и 

оценка на можностите за развој на населеното 
место, 

— планови за реализација. 
Урбанистичката студија од став 1 на овој член 

не се изработува доколку е донесен просторен 
план за подрачјето на општината односно за ре-
гионот. 

Член 17 
Урбанистичката студија содржи особено: 
1) анализа и оценка на досегашниот развој на 

населеното место односно подрачјето со специјална 
намена (природни карактеристики, историско-ур-
банистички развој, население, станување, стопан-
ски развој, сообраќај и комуникации, јавни и оп-
штествени функции, градежен фонд и комунални 
инсталации и објекти), 

2) просторна концепција за населеното место 
односно подрачјето со специјална намена (концеп-
ции за развој на населението, стопански развој, 
станување, сообраќајот и комуникациите, јавните 
и општествените функции, функционалната по-
делба на зоните, комуналните инсталации и об-
јекти и водните текови), 

3) етапи за реализација на урбанистичкиот 
план; 

4) основни финансиски показатели за реали-
зација на урбанистичкиот план и 

5) економско-техничко образложение на сту-
дијата. 

Урбанистичката студија мора да ја содржи и 
следната документација: 

— извод од просторниот план на општината 
односно просторниот план на регионот; 

— геодетски ситуационен план; 
— проекција на стопанскиот развој на населе-

ното место и 
— документација за заштита на човековата 

средина. 
Член 18 

Основниот урбанистички план содржи особено: 
1) основни решенија за намената на површи-

ните, патната и уличната мрежа, системот на град-
бата, зелените површини, нивелација на главната 
улична мрежа, комуналните инсталации, урбална-
та опрема и водните текови, 

2) одредби за примена на основниот урбани-
стички план (урбанистичко-архитектонски услови, 
геодетски услови, хидротехнички услови, електро-
енергетски услови и други потребни услови за ло-
кација на објектите). 

Основниот урбанистички план ја содржи след-
ната документација: 

— извод од урбанистичката студија и 
— геодетски ситуационен план. 
Ако за населеното место не се изработува ур-

банистичка студија, основниот урбанистички план 
ја содржи и следната документација: 

— извод од просторниот план на општината 
односно просторниот план на регионот, 

— проекција на стопанскиот развој на насе-
леното место и 

— документација за заштита на човековата 
средина. 

Член 19 
Плановите за реализација содржат особено: 
1) урбанистичко-архитектонска програма; 
2) детален урбанистички план (хоризонтални га-

барити на објектите, градежни парцели на објек-
тите, катноста на објектите, намената на објек-
тите, хортикултурна обработка на слободните по-
вршини) ; 

3) детален нивелмански план (нивелација на 
уличната мрежа со нивелмански коти); 

4) детален план на уличната мрежа и градеж-
ните парцели (детално сообраќајно решение на 
улиците, оскинската мрежа на улиците, коорди-
натите на оскинската мрежа и нумерички пода-
тоци за обележување на улиците, градежните пар-
цели и објекти); 

5) проекти за комуналните инсталации, водни-
те текови и уличната мрежа; 

6) одредби за примена на плановите за реали-
зација (извод од одредбите за примена на основ-
ниот урбанистички план и другите потребни ус-
лови за локација на објектите) и 

7) економско техничко образложение на пла-
новите за реализација. 

Плановите за реализација во прилог ја содр-
жат и следната документација: 

— извод од основниот урбанистички план, 
— ажуриран геодетски ситуационен план, 
— геолошки, сеизмички, хидролошки, климат-

ски и други податоци за земјиштето, 
— конзерваторска документација, 
— пресметка на работите за уредување на 

земјиштето, инфраструктурата и урбалната опрема. 

3. Изработување и донесуваше на плановите 

Член 20 
Просторните и урбанистички планови се из-

работуваат на топографски и геодетски ситуаци-
они планови во следниот размер: 

— просторен план на Републиката, во размер 
1:500.000 до 1:200.000; 

— просторен план на регион, во размер 
1 :100.000 до 1 :50.000; 

— просторен план на општина, во размер 
1:50.000 до 1:10.000; 

— урбанистичката студија, во размер 1 :10.000 
до 1 :2.500; 
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— основниот урбанистички план, во размер 
1 : 5.000 до 1 : 2.500 и 

— плановите за реализација во размер 1 :1.000 
до 1 :500. 

Член 21 
Плановите за реализација задолжително се 

изработуваат на ажуриран геодетски ситуационен 
план заверен од органот надлежен за геодетски 
работи. 

Член 22 
Урбанистичката студија и основниот урбанис-

тички план се изработуваат за целото населено 
место. 

Плановите за реализација се изработуваат за 
делови од населеното место според етапите за ре-
ализација на основниот урбанистички план, а врз 
основа на среднорочната програма за изградба. 

Член 23 
За изработувањето на просторниот план на 

Републиката одлучува Собранието на СРМ. 
За изработувањето на просторниот план на ре-

гион одлучуваат спогодбено собранијата на оп-
штините чии подрачја се опфаќаат со простор-
ниот план. 

За изработувањето на просторниот план на оп-
штина како и на урбанистичките планови за насе-
лени места и подрачја за специјална намена од-
лучува собранието на општината на седница. 

Член 24 
Врз основа на просторниот план, општината 

ќе утврди за кои населени места задолжително 
ќе се донесат урбанистички планови и во кој рок. 

Ако не е донесен просторен план, општината 
со општ акт ќе утврди за кои населени места ќе 
се донесат урбанистички планови. 

Член 25 
Просторни планови можат да изработуваат 

научни и стручни организации доколку нивната 
дејност е поврзана со содржината на просторното 
планирање. 

Член 26 
Со изработување на урбанистички планови мо-

же да се занимава организација на здружен труд 
која е регистрирана за изработување на такви 
планови. 

Организацијата од претходниот став на овој 
член може да се регистрира за изработување на 
такви планови ако има во редовен работен однос 
најмалку по еден дипломиран инженер-архитект, 
дипломиран градежен инженер — насока ниско-
градба, дипломиран геодетски инженер или гео-
метар, дипломиран економист и дипломиран прав-
ник со најмалку две години работно искуство во 
таа област. 

Член 27 
По исклучок од претходниот член, за помали 

населени места до 2.000 жители урбанистички пла-
нови можат да изработуваат, освен организациите 
на здружен труд од член 26 на овој закон, и оп-
штинските органи, доколку имаат во редовен ра-
ботен однос најмалку еден дипломиран инженер 
архитект и еден геометар со најмалку две години 
работно искуство во таа област. 

Член 28 
При изработувањето на просторните и урба-

нистичките планови се обезбедува соработка на 
сите заинтересирани организации на здружен труд 
и други организации, а особено со органите и 
организациите надлежни за општествено плани-
рање, водостопанство, сообраќај, енергетика, здрав-
ство, образование, физичка култура, култура, на-
родна одбрана, внатрешни работи, заштита на при-
родата, заштита на спомениците на културата и 
ДР. 

Член 29 
Просторното и урбанистичкото планирање во 

сите фази на изработувањето задолжително се 
ставаат на јавен увид. 

Постапката за донесувањето на плановите од 
претходниот став и постапката за обезбедување 
на јавен увид ја утврдува собранието на општи-
ната, односно за просторниот план на Републиката 
Собранието на СРМ. 

Ако регионот или подрачјето за специјална 
намена се протега на подрачјето на две иии по-
веќе општини, соодветните општински собранија 
спогодбено ја утврдуваат постапката за обезбе-
дување јавен увид. 

Член 30 
Заради оценка на усогласеноста со простор-

ниот план на Републиката, со постојните урба-
нистичко-технички нормативи и со одредбите на 
овој закон, општините се должни на Републич-
киот завод за урбанизам, станбени и комунални 
прашања да му ги доставуваат пред нивното до-
несување, следните планови: 

— просторните планови на регионите, 
— просторните планови на општините, 
— урбанистичките студии и основните урба-

нистички планови за населените места со над 
5.000 жители, 

— урбанистичките студии и основните урба-
нистички планови за подрачја за специјална на-
мена што опфаќаат делови на повеќе општини, 

— урбанистичките студии и основните урба-
нистички планови за туристички населени места 
со капацитет од над 2 ООО легла. 

Член 31 
За давање оценка на плановите од претходни-

от член се формира стручна комисија во состав 
на Заводот. 

Ако Заводот во рок од 60 дена од денот на 
примањето на планот не даде свои мислења, ќе се 
смета дека планот го прифаќа без забелешки. 

Комисијата од став 1 на овој член ја фор-
мира Извршниот совет. 

Член 32 
Општината е должна своите планови да ги 

усогласи со забелешките дадени од Републичкиот 
завод за урбанизам, станбени и комунални пра-
шања во смисла на член 30 на овој закон. 

4. Измени и дополнувања на плановите 

Член 33 
Просторните планови, урбанистичките студии 

и основните урбанистички планови можат да се 
изменат и дополнат доколку битно се изменат 
економските услови според кои се донесени или 
ако е неопходно поради дејство на виша сила. 

Измените на плановите, по правило, се вршат 
истовремено со донесувањето на среднорочните 
планови за општествената и стопанската програ-
ма за изградба. 

Член 34 
По исклучок, измени и дополнувања на пла-

новите за реализација од помал обем (измена на 
габаритот на објектот, доградба и надградба на 
објектот, измена на намената на објектот и ниве-
лационата и регулационата линија), можат да се 
вршат врз основа на пропис на општината што 
се донесува едновремено со планот за реализација. 

Измените од претходниот став не смеат да би-
дат во спротивност со основниот урбанистички 
план. 

За населени места за кои се донесени плано-
ви за реализација, пред влегувањето во сила на 
овој закон, прописот на општината од став 1 на 
овој член се донесува во рок од една година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 35 
Измените и дополнувањата на плановите од 

член 33 се вршат по постапката за донесување 
на плановите. 

III. УРБАНИСТИЧКО УРЕДУВАЊЕ 
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

Член 36 
Општината во рамките на своите права и 

должности самостојно Ја регулира урбаната из-
градба, со донесување просторен план на општи-
ната и урбанистички планови за населените ме-
ста. 

Доколку не е донесен просторен план на оп-
штината односно урбанистички планови за оддел-
ни населени места со општ акт општината го ре-
гулира режимот и условите на градење во насе-
лените места. 

Во согласност со урбанистичкиот план односно 
актот со КОЈ се регулира изградбата на населените 
места, општината обезбедува и соодветна изградба 
на урбана опрема (училишта, здравствено-социЈални 
установи, комунална инфраструктура, засолништа 
за случај на војна, објекти за снабдување, серви-
си, зелени површини, културни, инфраструктурни 
објекти и сл). 

Член 37 
За секое населено место се утврдува урбано 

подрачје. 
Урбаното подрачје опфаќа изградени и ^ и з -

градени површини наменети за станување, објекти 
за одмор, објекти на урбана опрема, инфраструк-
тура, површини за посебни намени (зелени повр-
шини, површини резервирани за идниот развој 
и сл.). 

Урбаното подрачје се утврдува со урбанистич-
киот план односно со општ акт на општината, ако 
таков план не е донесен. 

Член 38 
На просториите кои се загрозени или потен-

цијално загрозени од елементарни непогоди, мер-
ките за заштита во урбаната изградба се утвр-
дуваат со просторниот односно урбанистичкиот 
план или со општ акт од член 36 став 2 на овој 
закон. 

IV. ОДРЕДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА 

1. Решение за локација 

Член 39 
Изградба, доградба, надградба и реконструк-

ција на објектите како и изведување на други ра-
боти на површината и под површината на земјата 
може да се врши само во согласност со урбани-
стичкиот односно просторниот план 

За градежните и другите работи од претход-
ниот став се издава решение за локација. 

Решението за локација се издава со извод од 
планот за реализација односно со извод од про-
сторниот план и со утврдување на урбанистичко-
архитектонските услови. 

Член 40 
За населените места и надвор од нив за кои 

не се донесени планови за реализација решенија 
за локација се издаваат само врз основа на ос-
новниот урбанистички план и на одредбите за 
неговата примена. 

За населени места и надвор од нив за кои не 
е донесен просторен односно урбанистички план 
ниту општиот акт од член 36 став 2 на ОВОЈ закон 
решение за локација се издава само врз основа 
на посебен акт на општината односно Извршниот 
совет за објектите од член 56 став 3 на овој закон. 

Член 41 
Со урбанистичко-архитектонските услови што 

се составен дел на решението за локација особе-
но се утврдува -

— градежната и регулационата линија; 
— нивелационата линија (нивелациона кота 

на подот на приземјето и објектот во однос на 
нивелетата на патот — улицата); 

— услови за уредување на земјиштето, начин 
за приклучокот на јавниот пат — улицата и мре-
жата на инсталациите во согласност со месните 
прилики; 

— услови кои обезбедуваат заштита на чове-
ковата средина; 

— коефициент за изграденост; 
— височина и оддалеченост на зградите како 

и ориентациона основа на зградите; 
— услови за архитектонско обликување; 
— површини за паркирање на возилата; 
— по потреба услови за заштита од елемен-

тарни и воени катастрофи, односно од интерес за 
народната одбрана; 

— депонија и евакуација на ѓубрето и отпад-
ните материјали. 

Член 42 
Освен за работите од член 39 на ОВОЈ закон, 

решение за локација потребно е и за: 
— користење на земјишта за поставување на 

инсталации и објекти со цел за доградување, ре-
креација, плажи и сл., 

— измена на намената на шумско земјиште 
во друго земјиште, 

— сечење на дрвјата кои се како дрвореди, 
— поединечни карактеристични дрвЈа, 
— групни дрвја, 
— паркови и шумски засади во населените 

места и за подрачја долж сообраќајници или ви-
дици, 

— депонии и копање на земЈа. 

Член 43 
За изградба на нови станбени целини пого-

леми од 50 станбени згради, како и за изградба 
на индустриски и слични комплекси поголеми од 
10 ха решение за локација се издава само ако за 
таа целина е донесен план за реализација. 

Член 44 
Во подрачјата за кои, со пропис, е утврден 

посебен режим на користење или се ставени под 
посебна заштита, решение за локација се издава 
во согласност со режимот на користењето односно 
заштитата на тие подрачја, а по претходно приба-
вено мислење од органот надлежен за нивната 
заштита. 

Член 45 
Општината со СВОЈ пропис го регулира начи-

нот и условите за издавање локација за изградба 
на привремени објекти. 

2. Постапка за издавање локација 

Член 46 
Решение за локација издава општинскиот ор-

ган на управата надлежен за работите од областа 
на урбанизмот. 

Решение за локација за објектите од општ 
интерес за Републиката, утврдени со Законот за 
изградба на инвестициони објекти издава Репу-
бличкиот завод за урбанизам, станбени и кому-
нални прашања по претходно прибавено мисле-
ње од стручна комисија. 

Стручната комисија од претходниот став се 
формира од претставници на заинтересираните 
републички органи што ќе ги определи Извршни-
от совет. 
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Член 47 
Барањето за добивање локација содржи: 
— вид и опис на објектот односно работите, со 

образложение, 
— копие од катастарскиот план за соодветното 

земјиште кое не може да биде постаро од една 
година, 

— за објекти што се изградуваат на земјиште 
во општествена сопственост, доказ дека земјиште-
то му е дадено на трајно користење, 

— за земјиште во сопственост на граѓани, ако 
се градат објекти во сопственост на граѓани, до-
каз за сопственост, а ако се градат објекти од 
општ интерес, доказ со кое е утврден тој интерес. 

Член 48 
Решението за локација престанува да важи ако 

во рок од една година од денот на примањето на 
решението за локација не се побара одобрение 
за градење. 

Важноста на решението за локација може да 
се продолжи најмногу уште за една година. 

Член 49 
Решението за локација за изградба на стан-

бена или деловна зграда со нов кат или преуре-
дување на постојниот кров односно поткровјето, 
може да се издаде ако: 

— зградата не е изградена до височината пред-
видена со планот, 

— надградбата на зградата одговара на архи-
тектонскиот изглед, урбанистичка складност на 
улиците и амбиентот и 

— зградата и земјиштето можат да го издр-
жат надградувањето без да се загрози стабил-
носта на зградата. 

Надградувањето од претходниот став мора да 
е во согласност со прописите за сеизмичка из-
градба. 

3. Решение за локација за посебни објекти 
и намени 

Член 50 
Решение за локација за објекти и работи кои 

според посебни прописи служат за посебни наме-
ни се издава врз основа на претходно добиена 
согласност од органот на управата овластен со 
посебниот пропис. 

Член 51 
Не може да се издава решение за локација 

за објекти, постројки или други работи, кои ја 
спречуваат прегледноста на патот или железнич-
ката л иии Ја во близина на раскрсница, опасна 
кривина или ако со тоа се нарушуваат основните 
функции на постојните објекти. 

Член 52 
Решение за локација за експлоатација на ми-

нерални суровини (вадење песок, чакал, глина, ка-
мен и сл.), не може да се издаде на подрачјето 
на населеното место, јавните сообраќајници, во-
достопанските објекти, извориштата на води, за-
штитените и резервирани површини, туристички 
и рекреативни подрачја и други површини, ако 
со експлоатацијата тие се загрозуваат. 

Решението за локација на експлоатационото 
поле, покрај другите мерки и работи што корис-
никот на експлоатационото поле е должен да ги 
изврши ја содржи и обврската на корисникот да 
го санира нарушениот изглед на пејсажот (за-
рамнување на теренот, покривање на хумусните 
слоеви, озеленување и сл.), односно да го обезбеди 
подземјето. 

Член 53 
Решението за локација во сеизмички подрач-

ја се издава во согласност со прописите за асе-
измичка изградба. 

Член 54 
Решение за локација не е потребно за изград-

ба на објекти или изведување на работи што се 
вршат непосредно пред почетокот или за време 
на елементарни и други непредвидени случаи, по-
ради спречување на нивното дејство како и пора-
ди отстранување на штетните последици од тие 
непогоди. 

4. Спроведување на решението за локација 

Член 55 
Решение за локација се спроведува со: 
— урбанистичка согласност, 
— геодетски обележувања на терен (регула-

циона и нивелациона линија) на темелите. 

Член 56 
Со урбанистичка согласност се потврдува де-

ка инвестиционо-техничката документација за гра-
дежни или други работи е изработена според ус-
ловите утврдени во решението за локација. 

Урбанистичката согласност ја издава општин-
скиот орган КОЈ го издал решението за локација. 

За објектите од општ интерес за Републиката 
определени со Законот за изградба на инвести-
циони објекти, урбанистичка согласност издава ре-
публичкиот орган на управата од член 46 став 2 
на овој закон. 

Член 57 
Геодетското обележување во однос на регула-

ционата и нивелационата линија на објектот се 
врши според условите дадени во решението за 
локација од општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на урбанизмот. 

За геодетското обележување се составува за-
писник што го потпишуваат органот од претход-
ниот став и инвеститорот на објектот. 

Еден примерок од записникот му се доставува 
и на општинскиот орган на управата надлежен за 
геодетски работи кој е должен да изврши проме-
ни во ситуационите планови и катастарскиот опе-
рат според записникот. 

Член 58 
Инвеститорот е должен да го извести органот 

што го издал решението за локација за денот на 
завршувањето на темелите односно другите земје-
ни работи, најдоцна 5 дена пред завршувањето на 
работите. 

Органот од претходниот став е должен на ј -
доцна еден ден по извршувањето на работите да 
провери дали темелите односно другите земјени 
работи се извршени во согласност со записникот 
за геодетското обележување од претходниот член. 

По истекот на рокот од претходниот став, ин-
веститорот може да продолжи со натамошната 
изградба на објектот. 

V. НАДЗОР 

Член 59 
Надзор над примената на овој закон и дру-

гите прописи од областа на урбанизмот врши 
урбанистичката инспекција. 

Работите на урбанистичката инспекција ги вр-
шат општинските урбанистички инспектори и Ре-
публичкиот урбанистички инспекторат. 

Член 60 
Републичкиот урбанистички инспекторат е во 

составот на Републичкиот завод за урбанизам, 
станбени и комунални прашања и со него рако-
води главниот урбанистички инспектор што го 
именува Извршниот совет. 

Член 61 
За урбанистички инспектор може да се на-

значи лице со архитектонско-градежен факултет, 
со најмалку 2 години работно искуство во стру-
ката, 
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Член 62 
Републичкиот урбанистички инспекторат врши 

надзор над работите на општинските урбанистич-
ки инспектори и им дава потребна стоучна помош 
во примената на спроведувањето на законите и 
прописите донесени врз основа на законот. 

Републичкиот урбанистички инспекторат мо-
же, по потреба, непосредно да врши работи на 
општинскиот урбанистички инспектор ако овој не 
ги врши инспекциските работи за кои е надле-
жен или во вршењето на тие работи постојат бит-
ни недостатоци. 

За преземање на работите од став 1 на овој 
член републичкиот урбанистички инспектор ќе го 
извести општинското собрание и ќе го повика 
општинскиот урбанистички инспекторат да прису-
ствува при вршењето на инспекцијата 

Член 63 
Ако инспекторот при вршењето на надзорот 

утврди дека објектот се гради без издадено ре-
шение за локација односно урбанистичка соглас-
ност или спротивно на нив, ќе нареди запирање 
на понатамошната изградба на објектот и за тоа 
ќе го извести надлежниот градежен инспектор. 

Член 64 
Ако општинскиот урбанистички инспектор при 

вршењето на надзорот утврди дека решението за 
локација е издадено спротивно на планот односно 
прописите со кои се регулира изработувањето или 
урбанистичката согласност е издадена спротивно на 
условите утврдени со решението за локација, ќе 
донесе решение за запирање на натамошната из-
градба на објектот и едновремено ќе му предложи 
на републичкиот орган надлежен за работите од 
областа на урбанизмот, решението за локација 
односно решението за урбанистичка согласност да 
го поништи. 

За преземените мерки од претходниот став 
општинскиот инспектор ќе го извести општин-
скиот орган на управата надлежен за работите 
од областа на урбанизмот. 

Член 65 
Работите на надзорот од член 63 од овој закон 

за објектите за кои решение за локација издал 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите од областа на урбанизмот ги врши Репу-
бличкиот урбанистички инспекторат 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ 

Член бб 
За рационално корртстење на податоците при 

изградбата и уредувањето на просторот, заштитата 
на човековата средина, во Републиката и во оп-
штините се води документација на просторот. 

Документацијата во Репубинката содржи: 
— просторни планови на Републиката, регио-

ните, општините и урбанистичките студии и основ-
ните урбанистички планови за населени места над 
5 ООО жители, 

— картографски, геодетски, геолошки, сеизмо-
лошки подлоги, 

— основни податоци за сообраќајните и други 
инфраструктурни системи, 

— основни податоци за експлоатационите зем-
јишта, изворите за вода и водозаштитните под-
рачја и резерватите, 

— основни податоци за посебните заштитни 
урбални целини, 

— природни убавини и конзерваторска доку-
ментација и 

— основни податоци за загаденоста на водата, 
воздухот, езерата, езерските брегови и за изво-
рите за загадувањата како и за други појави кои 
ја загрозуваат човековата средина. 

Органите и организациите, кои со посебен акт, 
ќе ги определи Извршниот совет, се должни да ги 
достават потребните податоци од претходниот став 
до Републичкиот завод за урбанизам, станбени и 
комунални прашања во рокот што ќе го определи 
Извршниот совет. 

Член 67 
Документацијата во општината содржи: 
— просторни и урбанистички планови за на-

селените места и подрачја со специјална намена, 
— картографски, геодетски геолошки и сеиз-

молошки подлоги, 
— катастар на згради, јавни и зелени повр-

шини, 
— катастар на сообраќајници и подземни ин-

сталации, 
— катастар за изворите на води со квалита-

тивни и квантитативни показатели, 
— инженерско геолошка карта со пробни 

дупчења, 
— микросеизмички податоци за оштетување 

во потресите, 
— податоци за други елементарни катастрофи, 
— податоци за посебно заштитени урбални 

целини и природни убавини со конзерваторска 
документација и 

— податоци за загрозена човекова средина. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Со парична казна од 2 ООО до 10.000 динари 

или казна затвор од 3 месеци до 1 година ќе се 
казни за кривично дело: 

1. лицето кое ќе издаде решение за локација 
спротивно на одредбите на членовите 39, 49, 50, 
51, 52, 53 и 71 од овој закон; 

2. лицето кое ќе нареди измена како и лицето 
кое ќе изврши измена на планот спротивно на по-
стапката предвидена за изменување на планот 
(член 33 и 34); 

3. лицето кое ќе издаде урбанистичка соглас-
ност на проект изработен спротивно на условите 
во локацијата (член 56); 

4 урбанистичкиот инспектор кој не ќе нареди 
запирање на понатамошна изградба на објект што 
се гради спротивно на решението за локација и 
урбанистичката согласност или без решение за ло-
кација или урбанистичка согласност (член 63); и 

5 урбанистичкиот инспектор кој не ќе подне-
се предлог за поништување на решението за ло-
кација издадено спротивно на планот односно 
другите услови за тоа подрачје (член 64). 

Член 69 
Со парична казна од 5.000 до 50 000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд која: 

1. изработува просторни и урбанистички пла-
нови, а не е регистрирана за изработување на 
такви планови (член 26); 

2. изградува, доградува, надградува и врши ре-
конструкција или изведува други работи на по-
вршината или под површината на земјата без ре-
шение за локација или спротивно на условите да-
дени во решението за локација и урбанистичката 
согласност (член 39); 

3. не ќе го извести органот што го издал ре-
шението за локација за денот на завршувањето 
на темелите односно другите земјени работи 
(член 58); 

4. не ќе ја запре понатамошната изградба на 
објектот по издадената наредба за запирање од 
страна на урбанистичкиот инспектор (член 63 
и 64) 

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе 
се казни за стопанскиот престап од претходниот 
став и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд. 
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Член 70 
Со парична казна од 1 ООО до 5 ООО динари ќе 

се казни за прекршок и граѓанин за дејствијата 
од точките 2 — 4 на став 1 од претходниот член 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 71 
По влегувањето во сила па плановите од член 

8 на ОВОЈ закон не може да се издаваат Р Е Ш Е Н И Ј А 
за локација и одобренија за изградба на објекти 
и да се вршат работи ако не се во согласност со 
тие планови. 

Член 72 
Постојните просторни односно урбанистички 

планови ќе се усогласат со ОВОЈ закон, во рок од 
5 години од денот на неговото влегување во сила. 

Член 73 
Се овластува директорот на Републичкиот за-

вод за урбанизам, станбени и комунални прашања 
да донесе поблиски прописи за содржината на 
просторните и урбанистичките планови и за на-
чинот на водењето на документацијата на про-
сторот. 

Член 74 
Со влегувањето во сила на ОВОЈ закон преста-

нуваат да важат: 
1. Законот за регионално просторно и урба-

нистичко планирање („Службен весник на СРМ" 
бр. 7/65 и 16/67); 

2. Законот за надградување („Службен весник 
на СРМ" бр 34/60); 

3. Упатството за содржината на регионалната 
просторна студија и основниот регионален просто-
рен план („Службен весник на СРМ" бр. 18/66); 

4. Упатството за содржината на урбанистичка-
та студија, основниот урбанистички план и пла-
новите за реализација („Службен весник на СРМ" 
бр. 20/60); 

5. Правилникот за елементите на одлуката ко-
ja го заменува урбанистичкиот план („Службен 
весник на СРМ" бр 18/66), 

6. Правилникот за начинот и условите под кои 
ќе се одобрува надградување на станбени и де-
ловни згради („Службен весник на СРМ" бр. 36/60). 

Член 75 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

^ 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ЛИЦА 

Се прогласува Законот за оданочување на 
странските лица, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1973 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1973 година. 

Број 03-1013 
30 март 1973 година 

Скопје 

З А К О Н 
ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА СТРАНСКИТЕ ЛИЦА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Странски правни и физички лица (странски 

лица), кои во Социјалистичка Република Македо-
нија (Републиката) ќе остварат добивка или при-
ход, плаќаат данок според одредбите на ОВОЈ за-
кон. доколку со меѓународна спогодба не е поина-
ку определено. 

Член 2 
Странските лица ги плаќаат следниве даноци: 
1. данок на добивката остварена со вложување 

на средства во домашна организација на здружен 
труд заради заедничко работење (данок на добив-
ка по основ на вложување на средства), 

2. данок на добивката остварена со изведување 
на инвестициони работи, и 

3 данок на приход остварен со превоз на пат-
ници и стоки. 

Странските лица што ќе остварат друг приход 
или добивка имаат или ќе се здобијат во имот, 
плаќаат данок според прописите за даноците на 
граѓаните. 

II. ДАНОК НА ДОБИВКА ПО ОСНОВ НА 
ВЛОЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА 

Член 3 
Обврзник на данокот на добивката по основ 

на вложување на средства (данок на добивка) е 
странско лице што ќе оствари добивка со вложува-
ње на средства во домашна организација на здру-
жен труд (домашна организација) за заедничко ра-
ботење. 

Член 4 
Основицата на данокот на добивката ја сочи-

нува уделот на странското лице во доходот оства-
рен во текот на една календарска година од заед-
ничкото работење (добивка), без оглед на тоа во 
КОЈ а форма се остварува добивката. 

При утврдувањето на добивката на странските 
лица ќе се земат неискажаните приходи што непо-
средно произлегуваат од заедничкото работење, а 
со кои се зголемува добивката на странските лица, 
како што е особено добивката постигната по основ 
на разликата меѓу остварените цени и нормал-
ните цени на странскиот пазар во работењето со 
домашната организација во КОЈ а се вложени сред-
ства. 

Приходот од каматата, што странското лице ќе 
го оствари по основ на задолжително депонирање 
ка ј банка во Републиката на дел од добивката од 
заедничкото работење со домашната организација, 
не се оданочува. 

Член 5 
Данокот на добивката се плаќа по стапка 

од 14%. 
Данокот на добивката е приход на Републи-

ката. 
Член 6 

Ако странското лице најмалку 25% од добив-
ката остварена во текот на една година ја упо-
треби за зголемување на своето учество во сред-
ствата за заедничко работење или ja вложи во 
друга организација за заедничко работење или де-
понира ка ј банка на територијата на Републиката, 
обложениот данок се намалува за 20%. 

Ако странското лице од остварената добивка 
употреби над 25% до 50% за целите од став 1 на 
ОВОЈ член, обложениот данок КОЈ отпаѓа на 25% 
од добивката ќе се намали за 20%, а оној што от-
паѓа на делот од добивката над 25% ќе се намали 
за 40%. 

Претседател 
на Собранието на СРМ 

Никола Минчев, с. р. 
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Ако странското лице над 50% од остварената 
добивка употреби за целите од став 1 на ОВОЈ член, 
покраЈ даночното олеснување од став 2 на ОВОЈ 
член, обложениот данок на делот од добивката 
над 50% ќе се намали за 60%. 

Доколку дел од добивката се депонира каЈ бан., 
ка со отказен рок покус од 5 години, даночните 
олеснувања од ставовите 1, 2 и 3 на овој член нема 
да се признаат, а доколку депонирањето е извр-
шено со отказен рок над 5 до 10 години, се приз-
нава една половина од олеснувањата 

Член 7 
Ако странското лице своите права и обврски 

од договорот за вложување на средствата за заед-
ничко работење ги пренесе на домашна организа-
ција во K O j a вложило дел од остварената добивка 
или на друга домашна организација пред истекот 
на 5 години од денот на вложувањето на делот од 
добивката, го губи правото на даночно олеснување 
од член 6, став 1, 2, 3 и 4 на ОВОЈ закон и дополни-
телно ќе се обложи со данок на добивкава до пол-
ниот износ на данокот. 

Ако странското лице на начинот наведен во 
став 1 на овој член постапи по истекот на 5 го-
дини, а не подоцна од 10 години од денот на вло-
жувањето на делот од добивката за целите од 
член 5 на ОВОЈ закон, го губи правото на една по-
ловина од признаеното даночно олеснување и до-
полнително ќе се обложи со соодветниот дел од 
данокот на добивката. 

Член 8 
Ако износот на добивката на странското лице, 

за КОЈ е зголемен уделот во заедничкото работење, 
му биде вратен од КОЈ а и да било причина на стран-
ското лице пред истекот на рокот за КОЈ е при-
знаено даночното олеснување, износот на вратената 
добивка дополнително ќе се обложи со данок 
сразмерно за времето за кое е вратен износот на 
добивката пред ТОЈ рок. 

Член 9 
Посебно основаните меѓународни корпорации за 

инвестиции во Југославија во ЧИЈ капитал учеству-
ваат домашни и меѓународни организации, кои спо-
ред меѓународните спогодби се ослободени од пла-
ќање на данок на добивката, се ослободуваат од 
плаќање на данок на добивката остварена со вло-
жувањето во домашна организација сразмерно со 
учеството на средствата на домашните организации 
и таквите меѓународни организации во вкупниот 
капитал на тие корпорации. 

Член 10 
Основицата на данокот на добивката се утврду-

ва врз основа на завршната сметка на домашната 
организација. 

Домашната организација е должна во својата 
завршна сметка посебно да го искаже доходот ос-
тварен од заедничкото работење 

Домашната организација е должна со завршната 
сметка да и ги достави на Службата на општестве-
ното книговодство и сит^ други податоци што се 
од значење за утврдување на добивката на стран-
ското лице. 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии да го пропише начинот на утврдување на пода-
тоците од претходниот став и обрасците за нивното 
искажување. 

Член 11 
Данокот на добивката го пресметува и плаќа 

домашната организација. 

Член 12 
Домашната организација е должна во текот на 

годината да уплатува месечни аконтации на дано-
кот на добивката во висина на една дванаесетти^ 
од данокот на добивката, утврдена според заврш-
ната сметка за претходната година. 

Ако домашната организација во текот на годи-
ната составува периодични пресметки по основ на 
заедничко работење со странско лице, месечните 
износи на аконтацијата на данокот се пресмету-
ваат и се плаќаат според состојбата искажана во 
периодичната пресметка. 

Ако заедничкото работење започне во првата 
половина на годината, домашната организација е 
должна во рок од 6 месеци од денот на почнува-
њето на заедничкото работење да состави при-
времена пресметка и според неа да плати аконта-
ција за ТОЈ период, а до крајот на годината ме-
сечни аконтации сразмерно на данокот утврден со 
таа пресметка Ако заедничкото работење започне 
во втората половина на годината, домашната органи-
зација е должна во рок од 30 дена по истекот на 
годината да состави привремена пресметка и спо-
ред неа да плати аконтација за тој период. 

Аконтацијата се уплатува во рок од 15 дена 
по истекот на секоЈ месец односно по поднесувањето 
на пресметката до Службата на општественото кни-
говодство. 

Член 13 
Домашната организација е должна данокот на 

добивката да го пресмета и уплати врз основицата 
утврдена со завршната сметка во смисла на член 
4 од ОВОЈ закон. 

Уплатените аконтации ако во текот на една 
календарска година бидат помали од утврдениот из-
нос на данокот на добивката за таа година, домаш-
ната организација е должна да ја плати разликата 
во рок од 15 дена од поднесувањето на завршната 
сметка до Службата на општественото книговодство. 

Ако уплатените аконтации бидат поголеми од 
утврдениот износ на данокот на добивката според 
завршната сметка, повеќе уплатените аконтации ќе 
служат како аконтација за наредната година, до-
колку даночниот обврзник не бара да му се врати 
повеќе уплатениот износ. 

Член 14 
Доколку обврзникот данокот на добивката не 

го пресмета, не го уплати или неблаговремено го 
уплати, покрај редовниот данок ќе плати и казнена 
камата од 0,1% дневно од неуплатениот односно 
неблаговремено уплатениот данок. 

Член 15 
Службата на општественото книговодство врши 

контрола над правилноста на пресметувањето и 
плаќањето на данокот на добивка. 

Член 16 
Службата на општественото книговодство е 

должна во рок од три месеци од денот на приемот 
на завршната сметка да изврши контрола на утвр-
дената основица и пресметаниот данок. 

Ако Службата на општественото книговодство 
утврди дека даночната основица е неправилно ут-
врдена или данокот е неправилно пресметуван, на 
обврзникот со решение ќе му се наложи разликата 
меѓу уплатениот и новопресметаниот данок да го 
уплати во рок од 15 дена од доставувањето на 
решението. 

Решението од став 2 на овој член Службата на 
општественото книговодство и го доставува на до-
машната организација, странското лице и органот 
за приходи на општината на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на домашната организација. 

Член 17 
Организацијата во која се вложени средства 

како и странското лице одговараат за ненаплате-
ниот данок. 

Член 18 
Против решението на Службата на општестве-

ното книговодство обврзникот може да користи 
правни средства во рок од 60 дена од денот на 
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доставувањето на решението според одредбите на 
Законот за Службата на општественото книговод-
ство. 

III. ДАНОК НА ДОБИВКА ОСТВАРЕНА СО 
ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ 

Член 19 
Обврзник на данокот на добивката остварена 

од изведување на инвестициони работи е странско 
лице што ќе оствари добивка со изведување на ин-
вестициони работи. 

Член 20 
Обврзникот од член 19 на ОВОЈ закон, освен 

данокот на добивката од изведување на инвести-
циони работи, плаќа и други обврски што ги пла-
ќаат организациите на здружениот труд во Репуб-
ликата. 

Член 21 
Основица на данокот Ја сочинува вкупниот 

приход остварен со изведувањето на инвестиционите 
работи, намален за трошоците на работењето и за 
личните доходи на работниците вработени на инве-
стиционите работи. 

Член 22 
Вкупен приход на странските лица, во смисла 

на чл. 21 од ОВОЈ закон, претставува вредноста на 
извршените работи по привремените и конечните 
ситуации, вредноста на извршените услуги што не 
се опфатени со привремените и конечните ситуа-
ции, како и други вредности што странското лице 
ќе ги оствари во врска со изведените работи, без 
оглед на тоа дали се сите тие вредности наплатени 
и без оглед на тоа дали се за соодветните ситуации, 
испораки и услуги издадени фактури 

Како трошоци на работењето се сметаат мате-
ријалните и другите трошоци на работењето, ка-
матите на позајмените средства и амортизацијата. 

Вредноста на потрошените материјали при изве-
дувањето на инвестиционите работи (суровини, по-
лупроизводи, готови производи, гориво, мазиво, по-
мошен материјал, ситен инвентар и алат) што се 
увезени од странските лица се признаваат како 
материјални трошоци по цени што не можат да 
бидат повисоки од цените по кои домашните ор-
ганизации на здружениот труд увезуваат такви ма-
теријали. 

Материјалните и другите трошоци на работе-
њето се признаваат според Југословенските пропи-
си за материјалните и другите трошоци на работе-
њето на организациите на здружениот труд. 

Амортизацијата се признава како трошок на 
работењето само во висина на вредноста на пред-
метите што се користат за изведување на работите, 
и тоа во износите пресметани по стапки пропишани 
со Законот за амортизацијата на основните сред-
ства на организациите на здружениот труд. 

Како личен доход се сметаат исплатените па-
рични примања на работниците, но не повеќе од 
висината утврдена врз основа на самоуправните 
спогодби, односно општествени договори. 

Член 23 
Данокот на добивката остварена со изведување 

на инвестициони работи се плаќа по стапка од 
35%. 

Данокот на добивката е приход на Републиката 

Член 24 
Странското лице е должно да води книговод-

ство за целокупното свое работење на територијата 
на Републиката според прописите за книговодство-
то на организациите на здружениот труд. 

Основицата на данокот се утврдува врз основа 
на завршната сметка која странското лице е долж-
но да Ја состави според прописите за составување 
на завршните сметки на организациите на здруже-
ниот труд. 

Во текот на годината, до донесувањето на за-
вршната сметка, странското лице е должно по ис-
текот на секое тримесечје, да уплатува аконта-
ција на данокот на добивката врз основа на пе-
риодичните пресметки за резултатите на работе-
њето. 

Член 25 
Облогот на данокот на добивката — остварена 

од изведување на инвестициони работи го врши 
органот за приходи на општината (орган за при-
ходи) на чие подрачје се остварува приходот од 
изведувањето на инвестиционите работи. 

Член 26 
Без потврда за платениот стасан данок на до-

бивка, издадена од органот за приходи, исплати-
телот не може да изврши исплата на приходите 
остварени од изведувањето на инвестиционите ра-
боти 

Член 27 
Контрола над правосилноста на составувањето 

на завршната сметка и на периодичните пресметки 
и контрола над правосилноста на пресметувањето 
и плаќањето на данокот на добивката врши орга-
нот за приходи на општината на чие подрачје се 
остварува приходот. 

IV ДАНОК НА ПРИХОД ОСТВАРЕН ОД ПРЕВОЗ 
НА ПАТНИЦИ И СТОКИ 

Член 28 
Обврзник на данокот на приход остварен од 

превоз на патници и стоки е странското лице кое 
ќе оствари приход од превоз на патници и стоки 
од Републиката, доколку во Југославија нема свое 
претставништво. 

Член 29 
Основица на данокот на приход од превоз на 

патници и стоки претставува секој поединечно ос-
тварен бруто приход. 

Член 30 
Данокот на приход од превоз на патници и 

стоки се плаќа по стапка од 3%. 
Данокот од претходниот став е приход на Ре-

публиката. 

Член 31 
Данокот на приход остварен од превоз на пат-

ници и стоки се пресметува и се наплатува при 
исплатата на надоместокот за превоз на патници 
PI стоки (данок по одбивање). 

Член 32 
Данокот на приход од превоз на патници и 

стоки не се плаќа под услов на реципроцитет. 

V. Г А Р А Н Ц И Ј А 

Член 33 
За исплатениот данок на добивка по основ на 

вложување на средства гарантира домашната ор-
ганизација во KOja се вложени средства на стран-
ското лице. 

За неплатениот данок на добивка остварена со 
изведување на инвестициони работи и данок на 
приход остварен од превоз на патници и стоки 
гарантира исплатителот на надоместокот. 

VI. З А С Т А Р Е Н О С Т 

Член 34 
Правото за пресметување на данокот на до-

бивката по основ на вложување на средства, дано-
кот на добивката по основ на изведување на ин-
вестициони работи и данокот на приход остварен 
од превоз на патници и стоки застарува за 5 го-
дини по истекот на годината во KOja требало да 
се изврши пресметувањето. 
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Правото на наплатување на данокот од прет-
ходниот став, како и правото за наплатување на 
каматата, трошоците за присилна наплата и па-
ричните казни, поради повреда на одредбите на 
ОВОЈ закон, застарува за 5 години по истекот на 
годината во Koja требало да се изврши наплатата. 

Правото на даночниот обврзник на враќање на 
неправилно или повеќе платените износи к а име 
данок, камата, трошоци за присилна наплата и па-
рични казни, застарува за пет години по истекот 
на годината во КОЈ а е извршена наплатата 

Текот на застареноста на правото пресмету-
вање облогот, наплатата на данокот, каматата, тро-
шоците за присилна наплата и паричната казна се 
прекинува со секое службено дејствие за пресме-
тување, обложување и наплата на данокот 

Текот на застареноста на враќањето на не-
правилно или повеќе наплатениот дагшк, камата, 
трошоци за присилна наплата и парични казни 
се прекинува со секое дејство на даночниот обврз-
ник односно казненото лице. 

По секое прекинување на текот на застареноста 
настапува нов тек на застареност. 

Во секој случаЈ застареноста настапува по ис-
текот на 10 години. 

Прашањето по однос на застареноста на побару-
вањата што не се регулирани со ОВОЈ закон ќе 
се уредуваат според одредбите на Законот за за-
стареноста на побарувањата. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Со парична казна до 100.000 динари за стопан-

ски престап ќе се казни домашната организација 
во која се вложени средства од странско лице ако 
во СВОЈ ата завршна сметка посебно не го искаже 
доходот од заедничкото работење, како и сите 
други податоци што се од значење за утврдувањето 
на добивката на странското лице (член 12 став 1 
и 2) 

Со парична казна од 5 ООО динари ќе се казни 
за дејствието од претходниот став и одговорното 
лице во домашната организација. 

Член 36 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок исплатителот на приходот остварен 
со изведување на инвестициони работи ако извр-
ши исплата без потврда на органот за приходи 
(член 26). 

Со парична казна до 3 ООО динари ќе се казни 
за дејствието од претходниот став и одговорното 
лице на исплатителот. 

Член 37 
Со парична казна до 50 ООО динари ќе се каз-

ни за прекршок домашната организација во која 
се вложени средства од странско лице или испла-
тителот на приходите од превоз на патници и сто-
ки ако не пресмета, не уплати или ^благовремено 
уплати соодветен износ на данок. 

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 
за дејствието од претходниот став и одговорното 
лице во домашната организација односно на ис-
платителот. 

Член 38 
Прекршочната постапка за повреда на одред-

бите од член 12, став 1 и 2 на ОВОЈ закон Ја води 
органот за приходи на општината. 

Против првостепеното решение може да се 
изјави жалба до Републичкиот секретаријат за фи-
нансии. 

Во прекршочната постапка се применуваат оп-
штите прописи за прекршоците, доколку со овој 
закон не е поинаку определено. 

VIII. ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
Одредбите на ОВОЈ закон се применуваат и кога 

странското лице вложува средства во друга до-
машна организација или домашно деловно здруже-
ние заради заедничко работење. 

Одредбите на ОВОЈ закон ќе се применуваат и 
на добивката која странското лице ќе Ја оствари 
од заедничкото работење со основна организација 
на здружен труд од територијата на Социјалистич-
ка Република Македонија, Koja е во состав на ор-
ганизација на здружен труд со седиште надвор од 
територијата на Републиката. 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Со влегувањето во сила на ОВОЈ закон преста-

нува да важи Законот за олеснување во плаќањето 
на данокот па добивката на странските лица по 
основ на вложувањето на средства во домашна ор-
ганизација за заедничко работење („Службен ве-
сник на СРМ", број 42/71) 

Член 41 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

137. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за користење на сред-
ствата од придонесот за определени инвестиции, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1973 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1973 година. 

Број 03-1014 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДО-

НЕСОТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Средствата од придонесот за определени инве-

стиции во износ од 980.000 динари, што Федера-
цијата и ги отстапува на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, ќе се користат за унапредување 
на производството на Јаглен. 

Член 2 
Средствата од претходниот член ќе се користат 

преку Републичкиот фонд за истражувачки работи 
во рударството (фондот). 

Средствата од претходниот став ќе се користат 
врз основа на Програмата на фондот, што ја одоб-
рува Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 
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Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

т . 

Врз основа на Амандман XXXIV, точка 1, став 
1 и точка 4 на Уставот на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1973 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржана 
на 29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА 
НА ПРЕДЛОГОТ НА ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРНА 
СОРАБОТКА МЕЃУ СФРЈ И HP БУГАРИЈА ЗА 
1972 ГОДИНА, ПОТПИШАНА НА 1. IV. 1972 ГО-

ДИНА ВО СОФИЈА 

I 
Се дава согласност за ратификација на Пред-

логот на програма за културна соработка меѓу 
СФРЈ и HP Бугарија за 1972 година, потпишана на 
1. IV. 1972 година во Софија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 03-938 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

139, 

Врз основа на член 4 од Законот за образува-
ње Совет за Народна одбрана на СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/70), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 29 март 1973 го-
дина, и на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 
НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА СРМ 

1. Се разрешува д-р Славко Милосавлевски, од 
член на Советот за народна одбрана на СРМ, 

2. Се именува Боро Денков, секретар на секре-
таријатот на ЦК СКМ, за член на Советот за на-
родна одбрана на СРМ. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-988 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

140. 
Врз основа на Амандман XXXIV, точка 1, став 

1 и точка 4 на Уставот на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1973 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор одржана 
на 29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА 
НА ПРЕДЛОГОТ НА VI-TA ПРОГРАМА ЗА КУЛ-
ТУРНА СОРАБОТКА МЕЃУ СФРЈ И ИТАЛИЈА, 

ПОТПИШАНА НА 9 МАРТ 1972 ГОДИНА 
ВО БЕЛГРАД 

I 
Се дава согласност за ратификација на Пред-

логот на VI-та програма за културна соработка ме-
ѓу СФРЈ и Италија, потпишана на 9 март 1972 го-
дина во Белград. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 03-937 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

141. 
Врз основа на Амандман XXXIV, точка 1, став 

1 и точка 4 на Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републички-
от собор, одржана на 29 март 1973 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА 
РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ ЗА УП ЗА-
СЕДАНИЕ, КАКО И НА ПРОТОКОЛОТ ЗА VIII 
ЗАСЕДАНИЕ НА МЕШОВИТАТА КОМИСИЈА МЕ-
ЃУ СФРЈ И НАРОДНА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА 
ЗА ПРЕВОЗОТ НА СТОКИ СО ТОВАРНИ ВОЗИ-
ЛА И ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО ТИЕ 

ПРЕВОЗИ 

I 
Собранието на СРМ дава согласност на Пред-

логот за ратификација на Протоколот за VII засе-
дание, како и на Протоколот за VIII заседание на 
Мешовитата комисија помеѓу СФРЈ и Народна Ре-
публика Унгарија за превоз на стоки со товарни 
возила и за царинската постапка со тие превози. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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Врз основа на точка 3 од Одлуката за образу-
вање Комисија за проучување на прашањата за за-
штита на човековата околина, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 29 март 1973 го-
дина, на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 29 март 1973 година, на седницата на Сто-
панскиот собор, одржана на 29 март 1973 година 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 29 март 1973 година и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 29 март 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА ПРАША-

ЊАТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

I. Во комисијата за проучување на прашањата 
на човековата околина да се изберат: 

— за претседател д-р Љупчо Гроздев, прате-
ник на Просветно-културниот собор. 

— за членови: 
а) од редот на пратениците 
1. Стојан Трендов, пратеник на Републичкиот 

собор, 
2. Милка Такева, пратеник на Републичкиот 

собор, 
3. Панче Соколов, пратеник на Соборот на 

општините, 
4. Љупчо Чкартов, пратеник на Соборот на 

општините, 
5. инж. Драгиша Божиновски, пратеник на 

Стопанскиот собор, 
6. инж. Благоја Козар, пратеник на Стопан-

скиот собор, 
7. д-р Нико Багевски, пратеник на Социјал-

но-здравствениот собор, 
8. д-р Драгољуб Христовски, пратеник на Со-

цијал но-здравствениот собор, 
9. д-р Никола Узунов, пратеник на Просвет-

но-културниот1 собор, 
10. Оливера Крстева, пратеник на Просветно-

културниот собор. 
б) Од редот на општествено-политичките, на-

учните, стручните и други јавни работници: 
1. Љупчо Групче, професор на Природно-ма-

тематичкиот факултет во Скопје, 
2. д-р Панде Поповски, професор на Земјо-

делско-шумарскиот факултет во Скопје, 
3. д-р Ристо Лозановски, професор на Земјо-

делско-шумарскиот факултет во Скопје, 
4. д-р Гуро Панов, професор на Медицински-

от факултет во Скопје, 
5. д-р Момо Андреевиќ, директор на Заво-

дот за водостопанство на СРМ, 
6. Ангел Козаров, директор на хидрометеоро-

лошкиот завод, 
7. м-р Коста Костов, стручен соработник во 

Градската конференција на СКМ — Скопје, 
8. Александар Гризо, професор на техно-

лошко-металуршкиот факултет во Скопје, 
9. инж. Владо Ќосев, пом директор во ре-

публичкиот завод за урбанизам, станбени и ко-
мунални прашања, 

10. Никола Поповски, пом. секретар во репу-
бличкиот секретаријат за образование и наука. 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-981 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

143у 
Врз основа на член 124, став 1 од Деловникот 

на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 29 март 1973 го-
дина, на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 29 март 1973 година, на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1973 го-
дина, на седницата на Просветно-културниот со-
бор, одржана на 29 март 1973 година, и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА НА 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

I. Се разрешува д-р Славко Милосавлевски. 
од член на Уставната комисија. 

II. За членови на Уставната Комисија се из-
бираат: 

1. Боро Денков, секретар на Секретаријатот 
на ЦК СКМ, и 

2. Анте Поповски, пратеник на Просветно-
културниот собор. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-987 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

144. 
Врз основа на член 30 од Законот за Народ-

ната банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/72), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1973 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА НА-

РОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

I. — Се разрешуваат: 
а) претседателот на Советот на Народната 

банка на Македонија Љупчо Арсов; 
б) членовите на Советот: 
1. Морис Шами, поранешен потпретседател на 

Стопанската комора на Македонија, 
2. д-р Тихомир Јовановски, доцент на Економ-

скиот факултет во Скопје, 
3. Трајан Николовски, директор на „ЗИК" — 

Титов Велес, 
4. Ванчо Здравевски, инженер во „Интекс", 

здружено претпријатие за памучната индустрија 
— Скопје, 

5. д-р Тодор Рушков, вонреден професор на 
Правниот факултет во Скопје, 

6. Љубен Давко, финансиски директор на „Ма-
кедонија-табак" претпријатие за извоз-увоз на 
тутун — Скопје, и 

7. Љубиша Костовски, директор на секторот 
за туризам во „Интеринпекс" — Скопје. 

П. — Се избираат: 
а) за претседател, Љупчо Арсов, член на Со-

ветот на Федерацијата, 
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б) за членови: 
1. д-р Тихомир Јовановски, доцент на Економ-

скиот факултет во Скопје, 
2. д-р Тодор Рушков, вонреден професор на 

Правниот факултет во Скопје, 
3. Љубен Давко, финансиски директор на „Ма-

кедонија-тутун" — Скопје, 
4. Никола Грчев, пом. генерален директор во 

Ж Т П - Скопје, 
5. м-р Никола Ацковски, асистент-истражувач 

на Економскиот институт во Скопје, 
6. Јордан Стојановски, комерцијален директор 

во „11 Октомври" — Куманово, 
7. Велимир Гиновски, генерален директор на 

„Југохром", Јегуновце 
8. Драги Димитровски, финансиски директор 

во ЗИК „Пелагонија" — Битола, 
9. Тоска Алеадин, виш советник по стопански 

систем во Стопанската комора на Македонија, и 
10. Тодор Дамјановски, директор на Автокаро-

серија „11 Октомври" — Скопје. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-977 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

145. 

Врз основа на член 34, став 3 од Законот за 
Републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 29 март 1973 година, и на сед-
ницата на Соборот на општините, одржана на 
29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
КОМИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

1. Се именува Александар Груевски за пот-
претседател на Комитетот за туризам и угости-
телство. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-980 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

146. 
Врз основа на член 50, став 3 од Законот за 

здравство („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 29 март 1973 година, и на седницата на 
Соборот на општините, одржана на 29 март 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ 
ДЕМИР ХИСАР 

I. За членови на Советот на Болницата за ду-
шевни болести — Демир Хисар, се именуваат: 

1. Живко Ивановски, секретар на Собранието 
на Демир Хисар, и 

2. Божин Поповски, психолог во Педагошката 
академија во Битола. 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-985 
30 март 1973 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ 

Никола Минчев, с. р. 

Брз основа на член 19 од Законот за судовите 
од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 29 март 1973 година, и на седни-
цата на Соборот на општините, одржана на 29 
март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОКРУЖНИОТ СУД 
ВО БИТОЛА И ОКРУЖНИОТ СУД в о ШТИП 

I. Се избираат: 
1. Михајло Симоновски, за судија во Окруж-

ниот суд Битола, и 
2. Димитар Василев, за судија во Окружниот 

суд во Штип. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-986 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ. 
Никола Минчев, с. р. 

148. 
_ б р з основа на член 64, став 3 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 29 март 1973 година и на сед-
ницата на Соборот на општините, одржана на 29 
март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА 

I 
За членови на Советот на Специјалниот за-

вод Демир Капија, се избираат: 
1. Ацо Ставров, началник на Одделението за 

општествени служби при Општинското собрание 
— Неготино, 

2. д-р Лазо Димитров, директор на Медицин-
скиот центар во Неготино, и 

3. Бранко Бечев, директор на гимназијата во 
Неготино. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-984 
30 март 1973 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 

149. 
Врз основа на член 64, став 3 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 29 март 1973 година, и на сед-
ницата на Соборот на општините, одржана на 
29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО 

ОШТЕТЕН СЛУХ - БИТОЛА 

I 
За член на Советот на Заводот за рехабили-

тација на деца со оштетен слух — Битола, се име-
нува д-р Христо Христов, лекар во Медицинскиот 
центар — Битола. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-990 
30 март 1973 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 

150. 
Врз основа на член 11 од Законот за стиму-

лирање талентираноста и успехот на младите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 32/70), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 29 
март 1973 година, и на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 29 март 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТИМУ-

ЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА И УСПЕХОТ 
НА МЛАДИТЕ 

1. За член на Управниот одбор на Републич-
киот фонд за стимулирање талентираноста и ус-
пехот на младите, се избира Никола Коциновски, 
директор на Педагошката гимназија во Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-978 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

151. 
Врз основа на член 161 од Законот за сред-

ното училиште за внатрешни работи („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/70), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1973 
година, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Советот на Средното учи-
лиште за внатрешни работи се избираат: 

1. Димче Димитровски, член на Републичкиот 
одбор на сојузот на борците, 

2. Ратко Спасовски, началник на одделение 
на РСВР, 

3. Тошо Шкартов, советник во РСВР, 
4. Трифун Максимовски, член на Извршниот 

одбор на Сојузот на резервните воени старешини. 
И. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-989 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

152. 

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за 
фондот на Федерацијата за кредитирање побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 33/71), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Репу-
бличкиот собор, одржана на 29 март 1973 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржа-
на на 29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИ-

КИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

1. За член на Управниот одбор на Фондот се 
именува м-р Горѓи Чепујновски, предавач на Еко-
номскиот факултет во Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-979 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с, р. 
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цзл 
ЈЗрз основа на член 64, став 3 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 29 март 1973 година, и на сед-
ницата на Соборот на општините, одржана на 29 
март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ВО СОВЕТОТ 
НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА 

- БИТОЛА 

I 
За членови во Советот на Домот за доенчиња 

и мали деца — Битола се именуваат: 
1. Перо Дораковски, директор на Центарот за 

социјална работа — Битола, 
2. Лиле Савова, директор на градинка во Би-

тола, 
3. Олга Македонска, претседател на Конфе-

ренцијата за општествена активност на жените во 
Битола, и 

4. д-р Димитар Вангелов, педијатар во Цен-
тарот за социјална работа во Битола. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-983 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

Шу 
Врз основа на член 8 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за пошумување на голините („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 25/70), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 
1973 година, и на седницата на Стопанскиот со-
бор, одржана на 29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУ-

МУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на 

Републичкиот фонд за пошумување на голините 
за 1972 година, што ја донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за пошумување на годините 
на седницата одржана на 12 февруари 1973 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Сл^ужбен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-988 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

15!?.) 

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за 
Републичкиот фонд за пошумување на годините 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/1970 год.), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 29 март 1973 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1973 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУ-

МУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за пошумување на голините 
за 1973 година, што го донесе Управниот одбор 
на Републичкиот фонд за пошумување на годи-
ните на седницата одржана на 12 февруари 1973 
година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-931 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

156 
V. 

"Врз основа на член 126 од Деловникот на Ре-
публичкиот собор, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН ВО ОДБОРОТ ЗА ТРУД И 
ТРУДОВИ ОДНОСИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

1. За член во Одборот за труд и трудови од-
носи на Републичкиот собор се избира Стојче Ге-
оргиевски. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-982 
30 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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157. 
У 
Врз основа на член 19 став 4 од Одлуката за 

надоместокот на личен доход и трошоците на пра-
тениците и функционерите што ги избира и име-
нува Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Административната комисија на Собра-
нието на СРМ, на својата седница одржана на 30 
март 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПАТУВА-
ЊЕ ВО ЗЕМЈАТА НА ПРАТЕНИЦИТЕ И М^УНК-
ЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

I 
Висината на дневниците за патување во земја-

та изнесува: 
1. За патување на територијата на Социјалис-

тичка Република Македонија 120— динари. 
2. За патување надвор од територијата на Со-

цијалистичка Република Македонија 150.— динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Број 11-240/III 
31 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната комисија, 
Садик Садику, с. р. 

^ 5 8 . 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
законитоста на Правилникот за организација, рабо-
тење и систематизација на работните места во ор-
1 анот на управата на Собранието на општина Ма-
кедонски Брод бр. 02-534/1 од 13 март 1970 година, 
како и на правилниците за измена на ОВОЈ пра-
вилник бр. 02-1579/1 од 25 септември 1970 година 
и бр. 02-627/1 од 13 април 1972 година, донесени 
од советот на работната заддница во согласност со 
секретарот на Собранието на општината, по јав-
ната расправа одржана на 28 март 1973 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Правилникот за организа-
ција, работење и систематизација на работните ме-
ста во органот на управата на Собранието на оп-
штината Македонски Брод бр. 02-534/1 од 13 март 
1970 година и правилниците за измена на ОВОЈ пра-
вилник бр. 02-1579/1 од 25 септември 1970 година и 
бр. 02-627/1 од 13 април 1972 година, донесени од 
советот на работната заедница во согласност со се-
кретарот на Собранието на општината. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Македонски Брод". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 59/72 од 
17 Јануари 1973 година поведе постапка за оцену-
вање законитоста на правилниците означени во 
точката 1 на оваа одлука. 

Во текот на претходната постапка и на Јавната 
расправа Судот утврди дека Правилникот за орга-
низација, работење и систематизација на работните 
места во органот на управата на Собранието на 
општина Македонски Брод, како и правилниците за 
неговото изменување означени во' точката 1 на оваа 
одлука се донесени од советот на работната заед-
ница во согласност со секретарот на Собранието 
на општината. 

Согласно ставовите 1 и 2 член 5 од Законот за 
самоуправување и работни односи во органите на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 28/65), 
работните луѓе правата на самоуправување ги ос-
тваруваат непосредно, а за вршење на одредени 
права на самоуправување работната заедница мо-
ж е да основа совет на работната заедница. Во ста-
вот 3 на овој член е определено дека со правил-
никот на органот на управата се одредува дали ќе 
се основа совет на работната заедница. Според ста-
вот 1 на член 7 од ОВОЈ закон правилник за ор-
ганизација и работење на органот на управата до-
несуваат работните луѓе во согласност со стареши-
ната на органот, а според ставот 2 на истиот член 
правилникот содржи одредби за внатрешната ор-
ганизација и систематизација на работните места, 
за правата и должностите на советот на работната 
задница и за други прашања од областа на вант-
решните односи. 

Со оглед на тоа што Правилникот за организа-
ција, работење и систематизација на работните ме-
ста во органот на управата на општината Маке-
донски Брод и правилниците за неговата измена 
не се донесени непосредно од работните луѓе на 
органот на управата туку од советот на работната 
заедница «a органот на управата, Судот утврди 
дека тие не се донесени во согласност со одредбите 
на члеовите 5 и 7 од Законот за самоуправување 
и работни односи во органите на управата, поради 
што одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 59/72 
28 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, с. р. 

О г л а с е , н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Фејзовиќ Фазиле, од 
село Бериково, против тужениот Фејзовиќ Ремзи, 
од село Јагол, сега со непозната адреса, за развод 
на брак. Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Фејзовиќ Ремзи во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави 
лично во судот или да ја достави својата точна 
адреса. Доколку не се јави во определениот рок, 
на тужениот ќе му се определи старател. 

Од Окружниот суд во СкопЈе, П. бр. 2873/71. (32) 
V. 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на Драгица Крижан, родена 
Трифуновиќ од СкопЈе, против тужениот Мате 
Крижан, со непознато место на живеење, за раз-
вод на брак. Вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јави во судот или 
да ја достави својата точна адреса. Во спротивно, 
по истекот на овој рок, ќе му биде определен при-
времен старател КОЈ ќе го застапува до правосил-
ното окончување на бракоразводниот спор, согла-
сно чл 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 195/73. (33) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка по тужбата на Далип Радије, родена Амедовска 
од Скопје, против тужениот Далип Ремзи, со не-
познато место на живеење, за развод на брак. 
Вредност на спорот 2.000 динари. 
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Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јави во судот или 

1 да ја достави својата точна адреса. Во спротивно, 
по истекот на ОВОЈ рок, ќе му биде определен при-
времен старател КОЈ ќе го застапува до правосил-
ното окончување на бракоразводниот спор, согла-
сно чл. 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 134/73. (34) 

Пред Окружниот суд во СкопЈе е заведен спор 
по тужбата на тужителот ИлиЈа Лазаров, работ-
ник од Кочани, ул. „Коста Рацин" бр. 34, против 
тужената Рада Лазарова, родена Василева, сега со 
непознато место на живеење за развод на брак. 

Се повикува тужената Рада Лазарова да се 
јави во судот или да ja достави СВОЈ ата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на ОВОЈ оглас. Во 
спротивно ќе и се определи старател КОЈ ќе ја за-
стапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3315/71. (35) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на Петрова Пелагија од Скопје, 
против тужениот Петров Ристо, со непознато ме-
сто на живеење, за развод на брак. Вредност на 
спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави во судот или 
да ја достави својата точна адреса. Во спротивно, 
по истекот на ОВОЈ рок, ќе му биде определен при-
времен старател кој ќе го застапува до правосил-
ното окончување на бракоразводниот спор, согла-
сно чл. 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 146/73. (36) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужителот Илиевски Димитров Гуте, од Кума-
ново, плоштад „Маршал Тито" бр. 79/1, стан 4, 
против тужената Илиевска Мирјана, по татко 
Илиќ, од Куманово, сега со непозната адреса, за 
развод на брак. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се Јави во Окружниот 
суд во Скопје или да ја достави својата адреса. 
Во спротивно судот ќе и постави старател за по-
себен случај, КОЈ ќе Ја застапува до окончувањето 
на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр 2976/72. (37) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Динева Миланка од 
Битола против тужениот Динев Благој, со непо-
знато место на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Динев Благој да се јави 
во судот или да ја достави СВОЈ ата адреса во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ". Во спротивно ќе му се опре-
дели старател кој ќе го застапува до завршува-
њето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2712/72. (28) 

Пред Окружниот суд во СкопЈе е заведен спор 
по тужбата на тужителката Маргиќ Нада од Скоп-
је против тужениот Маргиќ Тадија, со непознато 
место на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Маргиќ Тадија да се ја-
ви во судот или да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ". Во спротивно ќе му 
се определи старател КОЈ ќе го застапува до за-
вршувањето на спорот 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2718/72. (29) 

Пред Окружниот суд во Скопје е во тек по-
стапката по правната работа на тужителката Ѓур-
ѓа Маневска, родена Јакимовска од СкопЈе, на-
селба Маџари, против тужениот Душан Маневски 
од Скопје, ул. „Рудар" бр. 7, населба Бутел, сега 
со непознато место на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Душан Мане Маневски 
во рок од 30 дена да ja достави својата адреса или 
да се јави лично во судот. Во спротивно ќе му 
биде определен привремен старател кој ќе ги 
штити неговите интереси во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2505/72. (30) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Васил Јован Довичински од село Митрашинци, 
Берово, поднесе до ОВОЈ суд тужба за развод на 
брак против Зора Довичинска од село Митрашин-
ци, сега со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителство^ на ту-
жената не се познати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", да се јави или да определи СВОЈ 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Љубе Николов, 
приправник при Окружниот суд во Штип и делото 
ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 27/73. (31) 

ОПШТИНСКИ СУД ТЕТОВО 

Тужителката Звезда вд. Трпева Зафировска, 
родена Серафимоска од село Јанчиште поднесе до 
овој суд тужба за раскинување на договор за по-
клон, против Мирко Трпе Зафировски од село 
Јанчиште а сега привремено на работа во Со-
јузна Република Германија, со непозната адреса. 
Бидејќи тужениот Мирко Трпев Зафировски, сега 
е со непозната адреса, се поканува во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ" да се јави во судот или да опре-
дели СВОЈ застапник. Во спротивно ќе му биде оп-
ределен застапник по службена должност. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1190/72. 
(38) 

Тужителите Николовски Ѓорев Перо од Скпо-
je, ул. „699" зграда IV, влез I/II - населба 11 Ок-
томври и Николовски Ѓорев Лазар од Скопје, со 

' истата адреса, поднесоа до овој суд тужба за утвр-
дување на сопственост против Михајловски Јанко 
од Софија, HP Бугарија, со непозната адреса. Би-
дејќи Михајловски Јанко сега е со непозната ад-
реса во HP Бугарија се поканува во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ да се јави во судот или да опре-
дели СВОЈ застапник. Во спротивно ќе му биде опре-
делен застапник по службена должност. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1240/72. 
(39) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 294, 
страна 205, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Гимназијата „Кирил и 
Методиј" — Неготино, Глигороски Јанаки, согласно 
со одлуката на советот ,на работната заедница, 
бр. 71/1 од 10. V. 1972 година му престанува пра-

,-вото на потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност. 

За директор на гореназначената гимназија, со-
гласно со одлуката на советот бр. 73/1 од 5. V. 1972 
година се именува Дудин Илија, кој гимназијата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето. 
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Обврската пред банката е со еден потпис, 
и д окружниот стопански суд во (ЈкопЈе, Ус. 

bp. tw од zy. V. 1у72 година. (86о) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. bp. 
страна 773, книга П е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното училиште „пет-
ре Јовановски" — гостивар, н а к и л Салиу, дирек-
тор, му престанува правото за потпишување, ои-
деЈКи е разрешен од должност со решението bp. 

од 21. VII. 19 (2 година. 
За директор на Основното училиште „Петре 

Јовановски1 ' — Гостивар е назначен, со одлуката 
па советот на работната заедница, bp. 021M-1L3 од 
19. V. 1972 година, Имери Имер, КОЈ во иднина 
истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со стариот реги-
стриран потписник Богдановски Новак, пом. дирек-
тор, сметано од 28. VIII. 1972 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 114 од 6. IX. 1972 година. (1361) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 508, стра-
на 71, книга III е запишано следното: На досе-
гашните потписници на Основното училиште „Зла-
те ДамЈаноски" — село Вруток, Гостиварско, Ази-
ри Цатип Сабри, директор и Стрезова Татјана им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За директор на Основното училиште „Злате 
ДамЈаноски" — село Вруток, Гостиварско е назна-
чен Исмаили Рашит со решението на советот на 
работната заедница, бр. 165 од 10. VII. 1972 година, 
од одржаната седница на 3. VII. 1972 година, КОЈ 
истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, заедно со новона-
значениот потписник Лиманоски Пашо, секретар, 
со решението бр. 224 од 19. VII. 1972 година, сме-
тано од 18. VII. 1972 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 104 од 7. IX. 1972 година. (1362) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 59, стра-
на 245, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Основното училиште „Христи-
јан Карпош" — Куманово, Владо Христовски, ди-
ректор, му престанува правото за потпишување 
со одлуката на работната заедница бр. 05-306 од 
8. IX. 1972 година, од одржаната седница на 4. 
IX. 1972 година, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Основното училиште „Христи-
јан Карпош" — Куманово, е назначен Јаневиќ Тра-
јан, со одлуката на работната заедница, број 05-306 
од 8. IX. 1972 година, КОЈ истото ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, заедно со стариот регистриран потпис-
ник Поповска Верка, секретар-домаќин, сметано од 
13. IX. 1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус, 

бр. 119 од 27. IX. 1972 година. (1419) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 353, стра-
на 449, книга И е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Полното основно училиште 
„Даме Груев", село Градско, Каратулков Љубомир, 
директор, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност со решението на 
рабоната заедница од одржаната седница на 13. VI. 
1973 година. 

За директор на споменатото училиште е назна-
чен Развигор Маневски, со одлуката на работната 
заедница, бр. 83 од 8. VII. 1972 година, од одржа-

ната седница на 13. VI. 1972 година, кој истото 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, заедно со стариот реги-
стриран потписник Николова Лазо Грозда, секре-
тар-режисер, сметано од 28. VIII. 1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 113 од 27. IX. 1972 година. (1423) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 508, 
страна 71, книга III е запишано следното: Ос-
новното училиште „Злате ДамЈаноски" — село Вру-
ток, Гостиварско, согласно со одлуката на советот 
bp. 0101-244 од 26. IX. 1972 година, од одржаната 
седница на 15. VII. 1972 година, во иднина ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во гра-
ниците на овластувањето, старите регистрирани 
потписници Исмаили Рашит, директор и Лимано-
ски Пашо, секретар, сметано од 27. IX. 1972 годи-
на, колективно пред банката. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Ус. 
бр. 128 од 5. X. 1972 година. (1499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 442, стра-
на 813, книга II е запишано следното: На досе-
гашниот директор на Централното основно осумго-
дишно училиште „Марко Цепенко" — Станица Зе-
лениково, Поповски М. МОЈСО, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност со решението бр. 04-770 од 17. X. 1972 година. 

За директор на Централното основно осумго-
дишно училиште „Марко Цепенко" — Станица Зе-
лениково, со одлуката на советот на работната за-
едница, дел. бр. 02-759 од 9. X. 1972 година, од 
одржаната седница на 22. IX. 1972 година е назна-
чена Кузмановска Вера, која во иднина истото ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Костовска Зорица, сметководен режисер, 
сметано од 16. X. 1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 136 од 24. X. 1972 година. (1529) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 670, 
страна 835, книга Ш е запишано следното: На 
досегашниот потписник — в. д. директор Серафи-
мовски Томислав на „Бигорски научно-културни 
собири" — Гостивар му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност со од-
луката на советот на установата „Бишрски науч-
но-културни собири" — Гостивар, бр. 0301/67 од 
15. Vn . 1972 година, од одржаната седница на 12. 
VII. 1972 година. 

За директор на „Битовски научно-културни 
собири" — Гостивар е назначен со одлуката на со-
ветот на установата, бр. 0301/76 од 19. IX. 1972 го-
дина Александар Лулкоски, дипломиран профе-
сор и досегашен референт при истата, сметано од 
2. X. 1972 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 131 од 31. X. 1972 година. (1618) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 62, стра-
на 1087, книга III е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Медицинскиот центар — 
Куманово, Киро Христов Келешов, секретар, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност со решението бр. 02/3-3/8 
од 16. II 1966 година. 

Досегашниот в. д. директор на Медицинскиот 
центар — Куманово д-р Душко Цветковски е на-
значен за директор со решението бр. 04-1012/2 од 
11. VI. 1972 година и на оваа должност ќе го пот-
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пишува, задолжува и раздолжува центарот, во 
границите на овластувањето, со старите регистри-
рани потписници Бранка Поповска, шеф на смет-
ководството и Киро Ристевски, заменик директор, 
сметано од 4. X. 1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 129 од 31. X. 1972 година. (1620) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 658, 
страна 769, книга Ш е запишано следното: На 
досегашниот потписник на Заводот за рехабили-
тација на деца и младинци — Драчево Димовски 
Трајан, директор, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност со 
решението бр. 1040/1 од 25. X. 1968 година. 

За в. д. директор на Заводот за рехабилитаци-
ја на деца и младинци — Драчево е назначен, со 
одлуката бр. 1084 од 26. X. 1968 година, Каневче 
Климе, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со но-
воназначениот потписник Спасевски Милорад, се-
кретар, овластен со одлуката на советот на заво-
дот бр. 1083/1 од 26. X. 1968 година и стариот ре-
гистриран потписник Стојановска Невенка, сметко-
водител, сметано од 23. X. 1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 

140 од 30. X. 1972 година. (1623) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 418, 
страна 719, книга П е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Градската библиотека — 
Титов Велес Раца Ѓорѓова, директор, и престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешена од 
должност, со решението бр. 04-88/1 од 26. IV. 1972 
година. 

За в. д. директор на Градската библиотека — 
Титов Велес е назначена, со решението бр. 04-171 
од 4. X. 1972 година, Лукарева Зорка, која истата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, со стариот регистри-
ран потписник Николова Румена, сметано од 30. X. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 153 од 31. X. 1972 година. (1624) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 400, стра-
на 645, книга II е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Централното основно учи-
лиште „Кирил и Методија" — село Стојаково, 
Гевгелиско, Димитар Аврамчев, директор, му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е разре-
шен од должност со одлуката на советот на работ-
ната заедница, бр. 01-279/1 од 20. X. 1972 година. 

За директор на Централното основно училиш-
те „Кирил и Методија" — село Стојаково е назна-
чен, со одлуката на советот на работната заедница 
број 01-279 од 20. X. 1972 година Стојан Челев, кој 
истото ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Маџункова Р. Слаѓана, се-
кретар, сметано од 3. XI. 1972 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 

бр. 156 од 14. XI. 1972 година. (1664) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 664, 
страна 799, книга Ш е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Индустриското училиште 
со практична настава од метална, текстилна и ке-
рамичка насока „Коле Неделковски" — Титов Ве-
лес, Гравчевски Тодор, директор, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност со решението бр. 05-1512 од 2. X. 1972 
година. 
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За в. д. директор на училиштето е назначен 
Алексовски Мијалко Александар, кој истото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со стариот регистриран пот-
писник Ристова Божана, книговодител, сметано од 
23 X. 1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 144 од 6. XI. 1972 година. (1625) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 23. П. 1972 
година, страна 138, реден број 9, книга I е запи-
шана промената на досегашниот директор на Ве-
теринарната станица во Свети Николе, Павле В. 
Димитров, на чие место за директор е именуван 
дипломиран ветеринар Даневски Конев Томислав. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на решението на советот на работната за-
едница, бр. 02-40/1 од 29. VII. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 9/72. (1694) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1520, страна 134, книга VII е запишано 
следното: Трговското претпријатие на големо и 
мало „Тргопрес" — Скопје е конституирано на 18. 
II. 1972 година, согласно со записникот број 20/1 
од 18. II. 1972 година, од одржаниот состанок на 
заедницата. 

За претседател на работната заедницата е из-
бран Алили Сејдо а за потпретседател Петровиќ 
Милосав. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 221 од 10. VII. 1972 година. (1117) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1534, страна 189, книга VII е запишано 
следното: Трговското услужно претпријатие на го-
лемо и мало „Битпазар" — Скопје, улица „152" бр. 
22 е конституирано на 15. III. 1972 година, согласно 
со одлуката бр. 1813 од 16. III. 1972 година на ра-
ботната заедница. 

За претседател на работната заедница е из-
бран Савевски Методија, а за негов заменик Дој-
чиновски Кузман. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 292 од 12. VII. 1972 година. (1120) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 229, страна 625, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Крзнарската 
индустрија „Димко Митрев" — Титов Велес, Ма-
нушева Дамаскин Стефанка, ш е ф на сметковод-
ството и престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешена од должност со одлуката број 
04-1367/7 од 31. III. 1972 година на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 31. III. 1972 година. 

За нови потписници на Крзнарската индустри-
ја „Димко Митрев" — Титов Велес, со одлуката 
број 04-1367/7 од 31. III. 1972 година на работнич-
киот совет, од одржаната седница на 31. III. 1972 
година се назначени следните лица: Стојанов Јан-
ко, шеф на смеатководството и Жабев Димче, ра-
ководител на општиот сектор, кои индустријата ќе 
ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во 
границите на овластувањето, со старите регистри-
рани потписници Ковачев Тодор Андреја, дирек-
тор и Кицевски Саздо Јовче, секретар, сметано од 
8. VI. 1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 621 од 11. VII. 1972 година. (1132' 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 418, страна 415, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Земјоделско« 
индустрискиот комбинат „Повардарие" — Неготи-
но — Самостојна организација на здружен труд, 
со својство на правно лице „Вардар" — Градско, 
Титов Велес, Ристо Димовски, директор, му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност со одлуката број 02-783 од 21. 
VI. 1972 година на работничкиот совет, од одржа-
ната седница на 21. VI. 1972 година. 

За директор на Самостојната организација на 
здружен труд со својство на правно лице „Вардар1" 
— Градско, на Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Повардарие" — Неготино е назначен со од-
луката бр. 02-783 од 21. VI. 1972 година на работ-
ничкиот совет, од одржаната седница на 21. VI. 
1972 година Панче Мојсов, кој истата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Ангел Климкаровски, ш е ф на сметководството, 
сметано од 17. VI. 1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 665 од 11. VII. 1972 година. (1133) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 788, страна 611, книга III е пазишано след-
ното: Се брише од регистарот на претприј ати јата 
и дуќаните Претставништвото во Скопје, улица 
„Маршал Тито" бр. 78, на Трговското претпријатие 
за промет со техничка стока на големо „Технохе-
мија" — Београд, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет, од одржаната седница на 14. VI. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 742 од 27. VII. 1972 година. (1149) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. V. 1972 година, рег. бр. 55/70, книга I е за-
пишано следното: Се овластува Караџа Крстевски, 
в. д. директор, покрај досегашниот потписник По-
повски Живко, дипломиран инженер — пом. ди-
ректор, да ја потипишува Фабриката за ф р и ж и -
дери и разладни уреди — Битола, на Претприја-
тието „Раде Кончар" — Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 157/72. (1174) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. V. 1972 година, рег. бр. 10/59, книга 1 е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Киро Мицковски, раководител на 
комерцијално^ одделение на Филијалата во Би-
тола на „Жито Македонија" — Скопје. 

Се овластува за потпишување на Филијалата 
Живко Наумов, раководител на комерцијално^ 
одделение, покрај досегашните потписници Спире 
Магдески, директор, Борис Ивановски, раководител 
на сметководството и Перо Стефановски, ш е ф на 
сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 155/72. (1175) ^ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 3. V. 1972 година, рег. бр. 142/55, книга III е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Димче Гинек, досегашен ди-
ректор на Трговското претпријатие „Рибар" — 
Охрид. 

Се овластува за потпишување Андреев Иван, 
директор на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 128/72. (1183) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22. V. 1972 година, рег ,бр. 26/61, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Продав-
ницата во Прилеп и гласи: Продавница во Прилеп 
на Претпријатието за производство на машини за 
шиење и алати строеви, плински арматури и дрв-
ни производи „Владо Багат" — Задар. 

Се проширува дејноста на Продавницата во 
Прилеп, уште со продажбата на печки и шпорети, 
радио, и телевизиски приемници, грамофони, маг-
нетофони, појачувачи со прибор за нив, електрич-
ни апарати за домаќинството, разладни и топлин-
ски уреди и вентилатори. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 4/70 од 10. VII. 1970 година на работнич-
киот совет на Претпријатието „Владо Багат" — За-
дар и уверенијата од Пазарната, Санитарната и 
Трудовата инспекција на Собранието на општи-
ната Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 153/72. (1186) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 173, книга VII е запишано след-
ното: Работната единица за преработка на дрво во 
Гостивар, во состав на Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" — Скопје, согласно со одлу-
ката бр. 02-1186/022 од 13. XII. 1971 година на Цен-
тралниот работнички совет се организира во Ос-
новна организација на здружен труд, без својство 
на правно лице, во состав на Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" — Скопје, под след-
ната фирма: Претпријатие за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје — Основна организација на 
здружен труд за преработка на дрво, без својство 
на правно лице — Гостивар. 

Предмет на работењето на организацијата е 
производство и продажба, на мало и големо, на 
сите видови домашен и канцелариски мебел; про-
изводство и продажба на разни видови амбалажа; 
фурнир, шпер и панел плоча, иверести плочи и 
градежна столарија; производство и продажба на 
производи од пластични полиуретански и полиестер-
ски маси; производство и продажба на пловни об-
јекти; изработка и монтирање на монтажни куќи 
за станување и општествени објекти; производство 
и продажба на каучи, лежаи и дрвна галантерија. 

Основната организација е основана од Цен-
тралниот работнички совет на Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" — Скопје, согласно со 
горецитираната одлука. 

ООЗТ ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува Костовски Коста, директор, во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1220/71 од 24. II. 1972 година. (402) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 2. III. 1972 година, рег. бр. 4/57, книга I е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Киска" од 
село Ижишта се присоедини кон Дрвно-индустри-
скиот комбинат „Црн Бор" — Прилеп — Само-
стојна организација за трговија, со својство на 
правно лице — Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката К. бр. 164 од 28. V. 1971 година на задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Киска" -
село Ижишта, одлуката бр. 445 од 12. I. 1971 годи-
на на работничкиот совет на Самостојната орга-
низација за трговија — Прилеп и одлуката бр 
10898 од 3. VI. 1971 година на работничкиот совет 
на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" — 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 553/71. (591) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 17, страна 135, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Земјоделската задруга „Киска" од село 
Ижишта — Македонски Брод, поради присоеди-
нување кон Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн 
Бор" од Прилеп, согласно со решението Фи. бр. 
553 од 2. III. 1971 година на Окружниот стопански 
суд во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 791 и 829 од 10. IV. 1971 година. (657) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1112, страна 101, книга VII е запишано 
следното: Организацијата на здружен труд, без 
својство на правно лице — Деловница за геофи-
зички испитувања при Претпријатието „Кристал" 
— Скопје, согласно со статутарната одлука бр. 
01-328 од 31. III. 1972 година на работничкиот со-
вет, се здобива со СВОЈСТВО на правно лице и ќе 
работи под следниот назив: Претпријатие за гра-
дежништво, производно и услужно занаетчиство, 
посредување во прометот и трговијата, на големо 
и мало, „Кристал" — СкопЈе, Самостојна органи-
зација на здружен труд, со СВОЈСТВО на правно 
лице, со посебна жиро-сметка и сопствена пресмет-
ка „Геофизика" — Скопје. 

Организацијата ќе ja потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Манојловиќ Светислав и 
Трајковиќ Станоје, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 366 од 25. IV. 1972 година. (711) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 17. IV. 1972 година, рег. бр. 177/55, книга I е 
запишано следното: Стовариштето во Битола, на 
Претпријатието за производство и трговија со ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка" — 
Скопје, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го во-
ди овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-239/2а од 9. II. 1972 година од одборот 
за присилна управа на Претпријатието „Бисерка" 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 130/72. (743) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 857, страна 269, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Филија-
лата во Титов Велес на КомерциЈално-инвестицио-
ната банка — Скопје Јанев Љубомир, в. д. дирек-
тор, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност, со одлуката на со-
ветот на работната заедница на банката, донесена 
на VI-та редовна седница. 

За директор на филијалата со одлуката на со-
ветот на работната заедница, од одржаната сед-
ница на 26. VII. 1972 година, е назначен Панче 
Пановски, кој филијалата во Титов Велес ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со новоназначените пот-
писници Арсов Томе, шеф на кредитната служба, 
Јорданова Благојка, шеф на сметководството, Ха-
џи-Ничев ИлиЈа, Питичов Живко, шеф на анализи 
и Амбаркова Виолета, шеф на правната служба, 
назначени со одлуката бр. 03/1-1903 од 12. VIII. 
1971 година на советот на работната заедница. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 855/71 од 10. V. 1972 година. (775) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 857, страна 282, книга VII е запишано след-
ното: Филијалата на комерцијално-инвестиционата 
банка — Скопје, со седиште во Титов Велес, со-
гласно со одлуката 02 бр. 4799 од 6. IV. 1972 година 
на Собранието на Банката ќе работи под следниот 
назив: КомерциЈално-инвестициона банка — Скоп-
је, Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Деловна единица — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 440 од 12. V. 1972 година. (793) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1551, страна 255, книга VII е запишано 
следното: Трговското претпријатие на големо и 
мало „Технокооп" — Скопје, е конституирано на 
10. IV. 1972 година, согласно со записникот бр. 160 
од 1-иот состанок на работната заедница. 

Досегашниот в. д. директор Момчило Божинов-
ски на гореназначеното претпријатие, согласно со 
одлуката бр. 159 од 25. V. 1972 година на работната 
заедница е назначен за директор и на оваа долж-
ност во иднина претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 571 од 8. VI. 1972 година. (895) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1524, страна 153, книга VII е запишано 
следното: Трговското претпријатие, на големо и 
мало, „Ангропромет" — Скопје е конституирано 
на 17. III. 1972 година, согласно со записникот бр. 
1 од првиот одржан состанок на работничкиот 
совет. 

Седиштето на гореназначеното претпријатие се 
преселува од ул. „Орце Николов" бр. 162-а на ули-
ца „50-та дивизија" бр. 16 — Скопје, согласно со 
решението Уп. бр. 12-12965/1 од 14. V 1972 година 
на Собранието на град Скопје. 

Досегашниот предмет на работа на Трговското 
претпријатие, на големо и мало, „Ангропромет" — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 426/2 од 22. IV. 
1972 одина на работничкиот совет и решението бр. 
12-12965 од 14. V. 1972 година на Одделението за 
инспекции се проширува и со складирање и про-
мет, на големо и мало, на следните стоки: 

гранка 117 — машини, уреди и делови; мате-
ријал за репродукција; алати; енергетски построј-
ки и делови; средтва за дигање на транспорт; мон-
тажни објекти и ко,нструкции; машини за пишу-
вање; 

— гранка 117 — машини, уреди и делови; мате-
винас плочи, подолит во плочи, брановидни плочи, 
топол под, скаеви фолии, пластична галантерија; 

— гранка 123 — сите видови на хартија, ам-
балажна хартија, лепенки, книжни вреќи, хартија 
за пакување, хартија за пишување, школски и 
канцелариски материјали и книжна конфенкција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 320 од 1. VI. 1972 одина. (896) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 979, страна 1317, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Продавницата број 2 во село Кучевиште 
и Продавницата во Скопје, ул. „117" број 45, на 
Претпријатието за превоз на стоки, утовар и ра-
стовар „Солидарност" — Скопје, согласно со одлу-
ката бр. 1617 од 21. VII. 1970 година на работнич-
киот совет, од одржаната седница на 16. VII. 1970 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 124/71 од 13. VI. 1972 година. (922) 
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С Л У Ж Б Е Н А О Б Ј А В А 

Врз основа на член 5 од Општествениот до-
говор за усогласување на распределбата на дохо-
дот и личните доходи во организациите на здру-
жениот труд во стопанството („Службен весник 
на СРМ" бр. 1/72), Службата на општественото 
книговодство — Централа во Скопје ги 

о б ј а в у в а 
заедничките елементи по завршните сметки 

за 1972 година 

1. По извршената обработка на податоците од 
завршните сметки за 1972 година на организациите 
на здружениот труд од стопанството, се утврдени 
следните заеднички елементи: 

а) Акумулација по вработен во 
стопанството во СР Македонија 

Ао 
( ) изнесува дин 8.194 

Ро 

б) Просечните издвоени бруто 
лични доходи по работник во 
стопанството во СР Македонија 

ЛДБо 
( ) изнесува дин 23.111 

Ро 

2. Заедничките елементи се објавуваат заради 
утврдување на споредбениот доход 

i 
Бр. 125 

30 март 1973 година 
Скопје 

Генерален директор 
на Службата на општественото 

книговодство — Централа, 
Благој Симеонов, с. р 

СОДРЖИНА 
Страна 

130. Закон за личната карта — - — — — 39d 
131 Закон за матичните книги — — — — 394 
132. Закон за ветеринарната служба — — 398 
133 Закон за рибарство — — — — — — 404 
134. Закон за издавачката дејност - - - 408 
135. Закон за просторно и урбанистичко пла-

нирање — — — — — — — — — 410 
136 Закон за оданочување на странските лица 417 
137. Закон за користење на средствата од при-

донесот за определени инвестиции — — 420 
138. Одлука за давање согласност за ратифи-

кација на Предлогот на програма за кул-
турна соработка меѓу СФРЈ и HP Буга-
рија за 1972 година, потпишана на 1. IV. 
1972 година во Софија — — — — — 421 

139. Одлука за разрешување и именување на 
член на Советот за народна одбрана на 
СРМ - - - - - - - - - 421 

140. Одлука за давање согласност за ратифи-
кација на Предлогот на VI-та програма 
за културна соработка меѓу СФРЈ и Ита-
лија потпишана на 9 март 1972 година ЕО 
Белград — — — — — — — — 421 

141. Одлука за давање согласност на Предло-
гот за ратификација на Протоколот за 
VII заседание, како и на Протоколот за 

VIII заседание на Мешовитата комисија меѓу 
СФРЈ и HP Унгарија за превозот на сто-
ки со товарни возила и за царинската по-
стапка со тие превози — — — — — 421 

142. Одлука за избор на претседател и членови 
на Комисијата за проучување на праша-
њата на човековата околина — — — 422 

143. Одлука за разрешување и избор на чле-
нови на Комисијата за уставни прашања 
на Собранието на СРМ — — — — — 422 

144. Одлука за разрешување и именување на 
претседател и членови на Советот на На-
родната банка на Македонија — — — 422 

145. Одлука за именување на потпретседател 
на Комитетот за туризам и угостителство 423 

146. Одлука за именување членови на Советот 
на Болницата за душевни болести — Де-
мир Хисар — — — — — — — 423 

147. Одлука за избор на судии во Окружниот 
суд во Битола и Окружниот суд во Штип 423 

148. Одлука за именување на членови на Со-
ветот на Специјалниот завод — Демир Ка-
пија - - - - - - - - - 423 

149. Одлука за именување на член на Сове-
тот на Заводот за рехабилитација на деца 
со оштетен слух — Битола — — — — 424 

150. Одлука за именување член на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за стимули-
рање талентираноста и успехот на мла-
дите — — — — — — — — — 424 

151. Одлука за именување членови на Советот 
на Средното училиште за внатрешни ра-
боти во C K O I I J C — — — — — — — 4 2 4 

152. Одлука за именување член на Управниот 
одбор на Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и авто-
номни покраини — — — — — — — 424 

153. Одлука за именување на членови на Сове-
тот на Домот за доенчиња и мали деца — 
Битола — — — — — — — — — 425 

154. Одлука за давање одобрение на Завршна-
та сметка на Републичкиот фонд за пошу-
мување на голините за 1972 година — 425 

155. Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
пошумување на голините за 1973 година 425 

156. Одлука за избор на член во Одборот за 
труд и трудови односи на Републичкиот 
собор — — — — — — — — — 425 

157. Одлука за висината на дневниците за па-
тување во земјата на пратениците и фун-
кционерите што ги избира и именува Со-
бранието на СРМ - - - - - - 426 

158 Одлука за Уставниот суд на Македонија, 
У бр. 59/72 од 28 март 1973 година - - 426 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај 
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