
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 31 јули 1965 
С к о п ј е 

Број 28 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 48 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

277. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕ-
БА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЕД-

НИЧКИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за употреба на дополни-
телните средства за заеднички резерви на стопан-
ските организации што Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија го донесе на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 28 јули 
1965 година и на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 28 јули 1965 година. 

У. бр. 156/65 
29 јули 1965 година Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА УПОТРЕБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Средствата од републичкиот придонес од лич-

ниот доход од работен однос, издвоени во полза на 
средствата за заеднички резерви на стопанските 
организации во Републиката, претставуваат допол-
нителни средства на заедничките резерви на сто-
панските организации во Републиката (дополнител-
ни средства). 

- Дополнителните средства ќе им се даваат, под 
условите пропишани со овој закон, како кредит на 
стопанските организации. 

Член 2 
Од дополнителните средства им се отстапува н^ 

општините, во полза на нивните средства за заед-
нички резерви, 70% од износите што ќе се напла-
тат на нивното подрачје. 

Член 3 
Дополнителните средства се водат одделно во 

сметката на општинските односно Републичките 
средства за заеднички резерви. 

II. Употреба на општинските дополнителни 
средства 

Член 4 
Дополнителните средства отстапени на општи-

ните ќе се користат првенствено за давање на кре-

дити за исплата на личните доходи и за преквали-
фикација на работниците во стопанските органи-
зации, кои дошле во особено сериозни тешкотии 
поради примената на мерките за усогласувањето на 
цените. 

Член 5 
Кредитите за исплата на лични доходи можат 

да им се одобруваат на стопанските организации 
кои не можат да обезбедат исплата на личните 
доходи во висината утврдена според член 8 од 
овој закон. 

Член 6 
Кредитите за преквалификација на работници-

те можат да им се одобруваат на стопанските ор-
ганизации, ако тоа го бараат промените во произ-
водството односно дејноста на стопанската орга-
низација. 

Член 7 
При одобрувањето на кредитот особено ќе се 

имаат предвид: 
— објективно настанатите особено сериозни 

тешкотии во работењето на стопанската органи-
зација поради спроведувањето на мерките за усо-
гласување на цените; 

—- перспективите на стопанската орга,низација 
за рентабилно работење во идниот период; 

— активноста на работната заедница на сто-
панската организација за што поефикасно и по-
брзо гтребродување на тешкотиите. 

Првенство за добивање на кредит имаат сто-
панските организации кои исполнуваат услови или 
со посебни организациони кадровски и други мерки 
ќе обезбедат услови за брзо и ефикасно вклопу-
вање во условите за стопанисување создадени со 
новите стопански мерки. 

Член 8 
Кредити за лични доходи можат да се одобру-

ваат најмногу до висината на разликата меѓу сред-
ствата со кои ќ е располага стопанската организа-
ција и износот на просечните лични доходи по 
нејзината завршна сметка за 1964 година, зголемен 
за процентот на просечното зголемување на живот-
ните трошоци остварени до одобрувањето на кре-
дитот. 

Процентот на зголемувањето на животните тро-
шоци го утврдува управниот одбор на заедничките 
средства според официјалните податоци за движе-
њето на тие трошоци. 

Доколку просечните лични приходи по заврш-
ната сметка на стопанската организација за 1964 
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година се над просечните лични доходи во соод-
ветната стопанска групација односно гранка за 
1964 година во СРМ, висината на кредитот не може 
да биде поголема од разликата меѓу средствата со 
кои ќе располага стопанската организација и про-
сечните лични доходи на групацијата, односно гран-
ката, зголемени според одредбите од претходните 
ставови. 

Член 9 
Кредитите ќе се даваат со рок на враќање на ј -

многу до 3 години и со каматна, норма од 1% го-
дишно. 

Член 10 
Кредитите се одобруваат по барање од заинте-

ресираната стопанска организација. Со барањето 
задолжително се поднесува документација со која 
се докажува основаноста на барањето. 

Кредитите за преквалификација се одобруваат 
врз основа на поднесената програма, со која се до-
кажува потребата и видот на преквалификацијата 
и резултатите што се постигнуваат со неа. 

Ш. Употреба на републичките дополнителни 
средства 

Член 11 
Дополнителните средства уплатени во репуб-

личките средства за заеднички резерви ќе се кори-
стат за давање кредити на стопански организации 
за лични доходи и за реконструкции, што ќе при-
донесат за пребродување на тешкотиите во кои 
тие дошле поради примената на мерките за усогла-
сување на цените. 

Член 12 
Кредитите за реконструкции ќе се одобруваат 

ако со реконструкцијата се зголемува производството 
или се постигнува поголема рационализација и рен-
табилност во работењето. 

Првенство за добивање на кредит имаат стопан-
ските организации кои обезбедуваат поголеми 
ефекти. 

Член 13 
Кредитите за реконструкција се одобруваат по 

барање од заинересираната стопанска организација 
Со барањето задолжително се поднесува и упростен 
елаборат. 

Член 14 
Кредитите за реконструкција ќе се даваат со 

рок на враќање до 8 години и со каматна норма во 
висина на каматната норма што ја плаќа стопан-
ската организација на средствата од својот деловен 
фонд, зголемена за 1%. 

Член 15 
Одредбите од претходните членови се примену-

ваат и на кредитите за реконструкција што ќе се 
одобруваат по исклучок и од дополнителните сред-
ства на општините. 

Член 16 
Од дополнителните средства на Републиката мо-

жат да се дадат и кредити за лични доходи и пре-
квалификација на работниците ако се исцрпени до-
полнителните средства за општините за тие намени. 

Кредитите од претходниот став се одобруваат 
под услови и на начин предвидени во глава П од 
овој закон. 

Барањето за кредит од став 1 на овој член сто-
панската организација го поднесува преку управ -
ниот одбор на општинските заеднички резерви. 

Член 17 
Дополнителните средства на Републиката ќе се 

користат преку Стопанската банка на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Банката ќе ги врши работите во врска со одо-
брувањето, користењето и наплатувањето на кре-
дитите за реконструкции, според одредбите на овој 
закон, од делот на средствата што ќе го определи 
Управниот одбор на Републичките заеднички ре-
зерви. 

За останатите кредити одлучува Управниот од-
бор на Републичките заеднички резерви 

Член 18 
За вршење на работите од претходниот член со 

Банката ќе се заклучи посебен договор. 
Договорот во име на републичките дополнителни 

заеднички резерви ќе го заклучи претседателот на 
Управниот одбор на Републичките заеднички ре-
зерви. 

IV. Завршни одредби 

Член 19 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии да издава поблиски упатства за начинот на кој 
ќе се одобруваат кредитите според одредбите на 
овој закон. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 август 1965 година. 

278. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМО-

УПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ ВО 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за самоуправување и 
работни односи во органите на управата што Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
ги донесе на седницата на Организационо-политич-
киот собор одржана на 14 Јули 1965 година и на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 2Ѕ 
јули 1965 година. 

У. бр. 147/65 Претседател 
29 јули 1965 година на Собранието на СРМ. 

Скопје Видое Смилевски, с. р, 

З А К О Н 
ЗА САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ 

ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Правата и должностите на самоуправување и 

работните односи на работните луѓе во републич-
ките органи на управата, стручните служби на Со-
бранието на СР Македонија и Извршниот совет, 
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Градското собрание на Скопје, општинските органи 
на управата и органите и организациите што вршат 
работи од општ интерес за Републиката, град Скоп-
је и општините (органи на управата)се оствару-
ваат во согласност со одредбите на Основниот за-
кон за работните односи и овој закон. 

Правата на самоуправување на работните луѓе 
во органите на внатрешни работи се уредуваат со 
посебен закон. 

Член 2 
Одредбите на овој закон се однесуваат и на су-

довите, јавните обвинителства, јавните правобрани-
телства и органите за прекршоци, ако со посебен 
закон не е поинаку одредено. 

Прв дел 

САМОУПРАВУВАЊЕ 
1. Остварување на самоуправувањето 

Член 3 
Работните луѓе во органите на управата имаат 

право и должност во остварувањето на самоупра-
вувањето да ги уредуваат внатрешните односи во 
органите: 

— да одлучуваат за расподелбата на средствата 
и за личните доходи; 

— да одлучуваат за внатрешната организација 
на органот; 

— да обезбедуваат услови за своето стручно 
усовршување; 

— да се грижат за подобрување условите за 
работа; 

— да одлучуваат за прашањата од својата еко-
номска положба; 

— да уредуваат други меѓусебни односи однос-
но прашања што се од значение за работната заед-
ница. 

Работните луѓе во органите на управата се гри-
жат и за подобрување организацијата на работата, 
ефикасноста и економичноста на извршување на 
работите од надлежноста на органите на управата. 

Член 4 
Правата и должности на самоуправување во 

органите на управата имаат сите членови на работ-
ната заедница. 

Како членови на работна заедница во смисол 
на овој закон се сметаат сите работници што рабо-
тат во органот на управата. 

Член 5 
Работните луѓе правата на самоуправување ги 

остваруваат непосредно. 
ЗЈ. вршење одредени права на самоуправување 

работната заедница може да основа совет на работ-
ната заедница. 

Со правилникот на органот се одредува дали 
ќе се основа совет на работната заедница. 

Член 6 
Работните луѓе правата на самоуправување по 

прашањата од внатрешните односи ги остваруваат: 
— со самостојно одлучување; 
— со одлучување во согласност со старешината 

на органот и 
— со давање мислења и предлози на стареши-

ната на органот. 

Во согласност со овој закон и со природата на 
дејноста на органот на управата со одлука на оп-
штинското собрание се одредува по кои прашања 
од областа на внатрешните односи работната за-
едница одлучува самостојно, по кои прашања одлу-
чува во согласност со старешината на органот од-
носно по кои прашања одлучува старешината само-
стојно. 

Ако при одлучувањето не се постигне соглас-
ност помеѓу старешината на органот и работна,та 
заедница одлука за спорното прашање донесува 
Собранието на општествено-политичката заедница 
односно органот што тоа ќе го овласти. 

На органите што се формирани за повеќе оп-
штини ќе се применува одлуката на општинското 
собрание на општината на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на органот до колку заинтересираните 
општински собранија не се погодат поинаку. 

Член 7 
Поради остварување правата и должностите на 

самоуправување работните луѓе донесуваат правил-
ник за организација и работење (правилник) на ор-
ганот на управата во согласност со старешината на 
органот. 

Правилникот на органот на управата содржи 
одредби за внатрешната организација и системати-
зација на работните места, за правата и должнос-
тите на советот на работната заедница и други пра-
шања од областа на внатрешните односи. 

Одделни прашања и односи можат да се регу-
лираат со посебни правилници и други општи акти. 

Член 8 
Правилниците и другите општи акти задол-

жително се ставаат на увид на работната заедница 
најдоцна 15 дена пред нивното донесување. 

Органите што ги донесуваат актите од претход-
ниот став се должни да ги разгледаат забелешките 
и предлозите од членовите на работната заедница 
и по нив да заземаат став. За заземените ставови 
органите ја известуваат работната заедница. 

Член 9 
Со правилникот на органот на управата може 

да се предвиди остварувањето на одредени права 
на самоуправување работната заедница да го довери 
на работните луѓе во работните единици на орга-
нот. Во работните единици на кои ќе се пренесат 
одредени права за самоуправување може да се об-
разува совет на работната заедница на работната 
единица. 

Работна единица во смисол на овој закон може 
да биде организациона единица, повеќе организа-
циони единици чии работи се меѓусебно поврзани 
или орган во состав. 

Со правилник на органот со утврдуваат и од-
носите помеѓу работната заедница на органот на 
управата и работната заедница на работната еди-
ница како и односите помеѓу советите на истите. 

Член 10 
Ако работната заедница има помалку од че-

тири члена нејзините права и должности се утвр-
дуваат во согласност со озој закон со спогодба по-
меѓу работната заедница и собранието на опште-
ствено политичката заедница или органот што тоза 
ќе го одреди. 
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Член 11 
Работната заедница непосредното самоуправу-

вање го остварува преку соборите на работните лу-
ѓе, референдум и други облици на непосредно од-
лучување во органот на управата односно во ра-
ботната единица. 

Со правилникот на органот на управата се од-
редува во кои случаи во органите на управата од-
носно во работната единица се одлучува исклучиво 
на собири на работните луѓе, со референдум и 
други облици на непосредно одлучување. 

Член 12 
Одлуката на работната заедница за прашања за 

кои таа самостојно одлучува е задолжителна за 
советот на работната заедница и старешината на 
органот. 

Член 13 
Старешината на органот на управата има право 

и должност да и укаже на работната заедница на 
актот што е во спротивност со закон, друг пропис 
или со правилникот на органот. Во колку и после 
укажувањето од страна на старешината на работ-
ната заедница остане при својот акт, старешината 
ќе го запре од извршување актот и за својата од-
лука ќе го извести органот што врши надзор над ра-
ботата на органот на управата, кој ќе донесе ко-
нечна одлука. 

Член 14 
Советот на работната заедница донесува делов-

ник. 
Деловникот содржи поблиски одредби за под-

говување и текот на седниците на советот, начинот 
на водење на записник и за спроведување на за-
клучоците. 

Деловник може да донесе и работната заедница 

Член 15 
Работните луѓе избираат совет на работната за-

едница од своја средина. 
За член на советот на работна заедница може 

да биде избран секој член на работната заедница 
За член на советот на работната заедница не 

може да биде избран старешината на органот на 
управата. 

Член 16 
Бројот на членовите на советот на работната 

заедница се утврдува со правилникот на органот 
на управа,та. 

Бројот на членовите на советот не може да биде 
помал од 5. 

Член 17 
Членовите на советот на работната заедница се 

избираат за време од две години. 
Секоја година се избира половина од вкупниот 

број членови на советот на работната зае,дница. 

Член 18 
Изборите ги распишува советот на работната 

заедница. 
Во органите на управата во кои не е избран 

совет на работна заедница првите избори ги рас-
пишува старешината на органот. 

Доколку советот односно старешината на ор-
ганот не ги распише изборите во опрздвлениот рок 
изборите ќе ги распише Извршниот совет — за ре-

публичките органи на управата, а општинското со-
брание односно органот што тоа ќе го овласти — 
за општинските органи на управата. 

Член 19 
Изборите ги спроведува изборна комисија што 

од редовите на членовите на работната заедница ја 
одредува советот на работната заедница, 

Изборната комисија раководи со изборите и ги 
утврдува резултатите од изборите. 

Член 20 
Советот на работната заедница од своите редови 

избира претседател на советот. 
Во органите на управата во кои работната за-

едница врши функции на совет, претседателот го 
избира работната заедница. 

Претседателот ги свикува и раководи со сед-
ниците на советот и ги потпишува актите на со-
ветот. 

Член 21 
За изборот и отповикувањето на членовите на 

советот на работната заедница сходно се примену-
ваат одредбите од сојузните и републичките про-
писи за избор и отповикување на работнички со-
вети и други органи на управување во работните 
организации, доколку со овој закон не е инаку 
одредено. 

2. Остварување на самоуправувањето во 
републичките органи на управата 

Член 22 
Работните луте во републичките органи на уп-

равата самостојно одлучуваат за распределба на 
средствата од фондот за заедничка потрошувачка. 

Во согласност со старешината на органот работ-
ните луѓе одлучуваат за внатрешната организација 
и систематизација во органот, за распределбата на 
средства за вршење на редовна дејност, за распре-
делба на личните доходи на работниците, за до-
говорен личен доход со одделни работници, за доде-
лување на посебни награди, за потребата од при-
мање на работни луѓе на работа и за престанок на 
нивната работа. 

Општите акти со кои се уредуваат внатреш-
ните односи во органот на управата се донесуваат 
во согласност со старешината на органот. 

Работните луѓе одлучуваат самостојно или во 
согласност со старешината на органот на управата 
и за други прашања од областа на внатрешните 
односи кога тоа е одредено со закон. 

Старешината на републичкиот орган на упра-
вата одлучува за одделни прашања од областа на 

внатрешните односи кога тоа е одредено со закон. 
Член 23 

Ако при донесувањето на општите акти не се 
постигне согласност помеѓу работната заедница и 
старешината на органот — конечна одлука за тоа 
донесува Извршниот совет. 

Ако за одделни акти што ги донесува работната 
заедница односно советот на работната заедница, во 
согласност со старешината на органот, не се пос-
тигне согласност помеѓу работната заедница однос-
но советот на работната заедница и старешината 
на органот, ќе се изврши решението што го донел 

старешината на органот. Во овој случај работната 



31 јули 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 28 - Стр. 5 

заедница односно советот на работната заедница 
може да бара за тоа да се извести Извршниот совет. 

Втор дел 

РАБОТНИ ОДНОСИ 
1. Примање на работа и распоредување на 

работни места 

Член 24 
Лице што се прима на работа во орган на упра-

вата покрај општите услови од Основниот закон 
за работните односи треба да ги исполнува и по-
себните услови што ќе ги пропише органот на уп-
равата. 

За прием на работници на определени работни 
места во републичките органи на управата посебни 
услови може да пропише и Извршниот совет, а за 
општинските органи на упрЗЕата-општинските со-
бранија. 

Стран државјанин или лице без државјанство 
може да биде примено на работа во орган на упра-
ва само со' одобрение на органот определен од стра-
на на Извршниот совет. 

Член 25 
За потребата од примање нови лица на упраз-

нетите работни места одлучува советот на работ-
ната заедница во согласност со старешината на 
органот. 

Член 26 
Примањето на работниците на работа во орган 

на управа се врши на основа конкурс. 
Лице, кое според договорот за стипендирање е 

должно да стапи на работа во орган на управата, 
се прима на работа без конкурс. 

За лицата во републичките органи на управата 
што ги именува Извршниот совет конкурс не е за-
должителен. 

Конкурс не е задолжителен и за лицата во 
стручните служби на Собранието на СР Македо-
нија што ги назначува претседателот на Собра-
нието. 

Член 27 
Конкурсот мора да биде објавен. 
Огласот за конкурсот се објавува во дневниот 

печат. 
Огласот за конкурсот содржи општи и посебни 

услови за примање на работа и рок за поднесу-
вање на пријавите кој не може да биде пократок 
од 15 дена ниту подолг од три месеци, сметајќи 
од денот на објавувањето на конкурсот. Ако при-
мањето на работа е условено' со пробен стаж огла-
сот треба да содржи и податоци за тоа. 

Во огласот за конкурсот истовремено се наве-
дува местото и денот кога конкурсната комисија ќе 
ги разгледа поднесените пријави и изготви предлог 
за избор на пријавените кандидати. 

Член 28 
Конкурсот го спроведува конкурсна комисија 

што ја именува старешината на органот по предлог 
на советот на работната заедница. 

Конкурсната комисија е независна во својата 
работа. 

Член 29 
Конкурсната комисија е должна да се состане 

на денот определен во огласот за конкурсот, да ги 
разгледа поднесените пријави и да го утврди ре-
доследот во листата на кандидатите според усло-
вите што ги исполнуваат одделни кандидати (струч-
на спрема, работно искуство, стручни и други ра-
боти како и други факти) што се од влијание за 
утврдување на редоследот во листата на канди-
датите. 

Конкурсната комисија е должна, да води запис-
ник за својата работа. Кандидатите имаат право да 
присуствуваат на состанокот на конкурсната ко-
мисија. 

Присутните кандидати можат да дадат свои 
забелешки на работата на конкурсната комисија и 
за утврдениот редослед во листата на кандида-
тите. 

Конкурсната комисија е должна забелешките 
да ги внесе во записник. 

Член 30 
Старешината на органот по претходното ми-

слење на советот на работната заедница врши из-
бор помеѓу кандидатите предложени на листата на 
кандидатите. 

За извршениот избор писмено се известуваат 
сите кандидати што учествувале на конкурсот и 
тоа во рок од десет дена од денот кога конкурсната 
комисија ја утврдила листата на кандидатите. 

Кандидатот што учествувал на конкурсот има 
право на приговор до Извршниот совет односно до 
општинското собрание или до органот што тие ќе 
го одредат против работата на конкурсната коми-
сија и изборот на кандидатите што го извршил 
старешината на органот. Приговорот сз подне-
сува во рок од осум дена ед денот на приемот на 
известувањето. 

Кандидатот што учествувал на конкурсот има 
право на увид во сите списи на конкурсната коми-
сија. 

Член 31 
Ако на конкурсот не се пријават кандидати 

или се пријават а не ги исполнуваат условите оп-
ределени во огласот за конкурсот советот на работ-
ната заедница во согласност со старешината на ор-
ганот ќе одлучи дали ќе се повтори конкурсот или 
примањето на работа ќе се изврши без конкурс 

Одлука за повторување на конкурсот може да 
се донесе и ако старешината на органот оцени дека 
нивото на стручната спрема на кандидатите не е 
доволна за успешно решавање на работите на соод-
ветното работно место. 

Член 32 
Решението за, примање работници на работа во 

органот на управата и за распоредување на работ-
ниците на одделни работни места го донесува ста-
решината на органот. 

Ако примањето на работа се врши на основа 
конкурс, решението според став 1 од овој член се 
донесува по истекот на рокот предвиден за подне-
сување на приговор од страна на кандидатите што 
учествувале на конкурсот, односно по донесувањето 
на решението од страна на Извршниот совет или 
општинското собрание (член 30 став 3). 
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Ако на работа се прима лице без конкурс 
(ч,лен 31 став 2) решението за примање на работа 
го донесува старешината во согласност со советот 
на работната заедница на органот по претходно 
прибавено мислење од конкурсната комисија. 

2. Овластувања и должности во вршењето на 
службата 
Член 33 

Работниците запослени во органот на управата 
ги вршат работите од делокругот на органот, во 
рамките на законите и другите прописи 

Член 34 
Работниците во органот на управата се должни 

работите и задачите што им се доверени да ги вр-
шат совесно и уредно, придржувајќи се за зако-
ните и другите прописи, како и упатствата од над-
лежниот старешина. 

Работниците на кои им е доверено водење на 
управна постапка оваа должност ја вршат само-
стојно, во рамките на прописите и дадените им 
овластувања. 

Член 35 
Работникот во органот на управата е должен 

да ги извршува наредбите од надлежниот старе-
шина и да постапува по нив. Ако смета дека наред-
бата на старешината е незаконита или спротивна 
на општествените интереси должен е да го преду-
преди старешината што ја издал наредбата. По 
предупредувањето, работникот ќе ја задржи наред-
бата од извршување. Повторната писмена наредба 
на старешината работникот е должен да ја изврши 
и во тој случај е ослободен од одговорноста за по-
следиците што ќе ги предизвика извршувањето на 
наредбата. 

Работникот е должен и повторената писмена 
наредба на старешината да ја запре од извршување, 
ако извршувањето би претставувало кривично дело. 
Во овој случај работникот е должен да го извести 
веднаш непосредно повисокиот старешина, односно 
надлежниот надзорен орган Ако ваквата наредба 
ја изврши, работникот одговара заедно со старе-
шината што ја издал наредбата. 

Член 36 
Работникот во органот на управата КОЈ раково-

ди со организациона единица или со вршење опре-
делени работи е одговорен како за извршувањето на 
работите така и за актите и мерките што ги презел 
или пропуштил да ги преземе во вршењето' на тие 
работи. Во извршувањето на овие акти или мерки 
или во пропуштањето на нивното извршување, 
одговорни се и работниците што непосредно ги из-
вршиле таквите акти и мерки или пропуштиле да 
ги извршат. 

Член 37 
Работникот во органот на управата е должен да 

ја чува службената тајна, без оглед на начинот на 
кој Ја дознал. 

Обврската за чување на службената тајна трае 
и по престанокот на работниот однос 

Старешината на органот може да го ослободи 
работникот од обврската за чување на службена 
таЈна, ако оцени дека тоа не е спротивно на оп-
штествените интереси или на интересите на служ-
бата. 

Член 38 
Како службена тајна се сметаат нацртите и 

предлозите на прописите и мерките како и подато-
ците што се приготвуваат за Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија и Извршниот со-
вет односно за општинското собрание, ако со пропис 
или друг акт на тие органи или од страна на пред-
лагачите се одредени како службена тајна. 

Како службена таЈна се сметаат и одделни на-
црти на прописи на републичките органи на упра-
вата односно на општинските органи на управата 
и други податоци и документи, што ќе ги определи 
со овој акт старешината на органот. 

Член 39 
Работник во орган на управата може да дава 

податоци и известувања за определени прашања 
од делокругот на органот, кога за тоа е овластен 
од старешината на органот. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на известувањата што работникот ги дава на стран-
ките во врска со остварувањето на нивните права. 

Член 40 
Работникот во органот на управата може да се 

прими во членство кое повлекува вршење опре-
делена должност во меѓународните организации 
или установи и организации на странски држави, 
само по одобрување на Извршниот совет или ор-
ганот што ќе го определи тој. 

Член 41 
Работникот во органот на управата може да 

врши друга самостојна дејност само ако тоа не е 
во спротивност со неговата службена должност, 
согласно прописите што' важат за одделни служби. 

Член 42 
Работникот во органот на управата не може 

да биде запослен ка ј друг орган, работна или 
друга организација, ако е тоа несврзливо со него-
вата редовна должност односно со природата на 
работите што ги врши на своето работно место. 

Член 43 
Работникот во органот на управата не може по 

основот на своето службено СВОЈСТВО да прима по-
дароци или да има некакви други користи од ор-
гани, работни или други организации или пое-
динци. 

Член 44 
Во службите на органите на управата во кои 

со закон или со прописи донесени на основа закон 
е пропишана службена облека, работниците се дол-
жни да ја носат службената облека за време на 
вршењето на службата. 

3. Стручно образование 
Член 45 

За секое работно место во орган на управата 
мора да се предвиди соодветна стручна спрема. 

Како стручна спрема во смисла на одредбата од 
претходниот став се подразбира соодветна школска 
спрема, работно искуство и други услови потребни 
за вршење на работите на работното место. 

Член 46 
Лице што се прима на работа во орган на упра-

вата а нема потребно работно искуство за вршење 
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на работите се прима во својство на приправник за 
определено време (приправнички стаж). 

Член 47 
Секој орган на управата е должен да пропише 

поблиски одредби за стручната спрема и стручното 
образование на работниците, а особено: 

1) стручна спрема потребна за работа на оддел-
ни работни места; 

2) траењето и начинот на спроведувањето на 
приправничкиот стаж; 

3) начинот на стручното образование на работ-
ниците (семинари, курсеви, специјализации и сл.); 

4) начинот на проверувањето на стручното зна-
ење на приправникот и стручната способност на ра-
ботникот за одделни работни места. 

Член 48 ж 

Извршниот совет може да пропише на единствен 
начин да се решаваат определени прашања на 
стручното образование на работниците што се од 
заеднички интерес за одредени или сите органи на 
управата. 

4. Дисциплинска и материјална одговорност 
а) дисциплинска одговорност 

Член 49 
Работникот одговара дисциплински ако довере-

ните работи и задачи не ги врши совесно и уредно, 
ако не се придржува за законите и другите про-
писи или правилата за однесување за време на ра-
бота или ЕО врска со работата (повреда на работната 
дисциплина). 

Член 50 
Со правилникот на органот поблиску се опреде-

луваат обврските во вршењето на службената долж-
ност и правилата за однесување на работниците за 
време работата или во врска со работата. 

Правилникот на органот во одредбите за работ-
ната дисциплина содржи и одредби за постапката за 
утврдување на повредите на работната дисциплина, 
што се смета потешка повреда на работната дисци-
плина, донесувањето на одлуки и за правото на 
жалба. 

Член 51 
За повреди на работната дисциплина можат да 

се изрекнуваат следните казни: 
1) опомена 
2) јавна опомена 
3) последна Јавна опомена 
4) исклучување од работната заедница на орга-

нот на управата во кој е запослен работникот со 
забрана на враќање за време од една до три години. 

Член 52 
Опомена се изречува за полесни повреди на ра-

ботната дисциплина, а јавна опомена и последна 
јавна опомена за потешки повреди на работната 
дисциплина. 

Исклучување од работната заедница може да се 
изрече за повреда на работната дисциплина што има 
најтешки материјални или други последици штетни 
за службата како и за повреди на должноста за чу-
вање службена тајна. 

Член 53 
Казните за полесни повреди на работната дис-

циплина ги изречува старешината на органот. Со 
правилникот на органот може да се предвиди за 
полесни повреди на работната дисциплина казна да 
изречуваат и работници што раководат со организа-
циони единици во органот. 

Член 54 
Казните за потешки повреди на работната дис-

циплина ги изречува дисциплинскиот суд на орга-
нот, освен казната исклучување од работната за-
едница на органот на управата. 

Ако дисциплинскиот суд на органот утврди дека 
за повреда на работната дисциплина треба да из-
рече казна исклучување од работната заедница на 
органот на управата, ќе му го достави предметот на 
советот за работната заедница со предлог одлука за 
тоа да донесе работната заедница. 

Одлуката за исклучување од работната заедница 
на органот на управата се донесува со тајно гла-
сање на состанок на членовите на работната заед-
ница. За исклучување на работник треба да се из-
јаснат мнозинството од членовите на работната за-
едница. 

Ако во органот на управата се формирани ра-
ботни единици, одлуката од став 2 на овој член ја 
донесува работната заедница на работната единица 
на која и припаѓа работникот против кого е пове-
дена дисциплинска постапка. 

Член 55 
Против одлуките за казните што ги донесува 

дисциплинскиот суд на органот може да се изјави 
жалба до Вишиот дисциплински суд при Изврш-
ниот совет. 

Против одлуките за казните што ги донел ста-
решината на органот може да се изјави жалба до 
дисциплинскиот суд на органот. 

Член 56 
Дисциплинските судови судат во совет составен 

од претседател и двајца членови. Претседателот и 
членовите на дисциплинските судови имаат заме-
ници. 

Претседателот и членовите на дисциптх с п о т 
суд на органот на управата и нивните замзнлцл ги 
именува советот на работната заедница во соглас-
ност со старешината на органот на управата. 

Два или повеќе органи на управата можат да 
одлучат да формираат заеднички дисциплински суд. 

Претседателот на Вишиот дисциплински суд се 
именува од Извршниот совет. Еден член на судот 
делегира соодветниот орган на сојузот на синдика-
тите, а другиот член го определува старешината на 
оној орган чиј работник одговара дисциплински. 

Член 57 
Функционерите во републичкиот орган на упра-

вата што ги именува Извршниот совет одговараат 
дисциплински пред Извршниот совет или органот 
овластен од него. 

Функционерите во општинските органи на упра-
вата што ги именува општинското собрание одго-
вараат дисциплински пред општинското собрание 
или органот овластен од него. 
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Член 58 
Во поглед на дисциплинската одговорност и 

дисциплинската постапка согласно ќе се примену-
ваат соодветните одредби од прописите за работ-
ните односи, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 

б) Материјална одговорност 

Член 59 
Работникот кој во врска со вршењето на служ-

бената должност намерно или од невнимание му 
стори штета на органот на управата е должен да Ја 
надомести штетата. 

Ако штетата е сторена со службен акт или деј-
ствие, односно со пропуштање да се изврши опре-
делено дејствие, работникот е должен да ја надо-
мести штетата само ако штетата ја предизвикал 
намерно или со крајно не внимание. 

Член 60 
Постапката за утврдување и наплатување на 

настанатата штета ја започнува старешината на 
органот или работникот што тој ќе го овласти. 

Постоењето на штетата и околностите под кои 
настанала висината и сторителот на истата ја утвр-
дува комисија од тројца членови што ја формира 
старешината на органот. 

Член 61 
Врз основа на решението за надоместок на ште-

та не може да се спроведе извршување, туку само 
да се предложи издавање платен налог според од-
редбите од Законот за процесната постапка. 

Член 62 
Од оправдани причини работник може да се 

ослободи од плаќање надоместок на штета делумно 
или во целина. 

Решението за ослободување од плаќање надоме-
сток на штета го донесува старешината на органот 
по предлог од советот на работната заедница. 

Решението од претходниот став не може да се 
донесе ако штетата е сторена намерно. 

Член 63 
За штета што работник во органот на управата 

ќе ја стори со своја незаконита и неправилна ра-
бота во врска со вршењето на службената долж-
ност на поединци или правни лица одговара Ре-
публиката односно општината. 

Републиката односно општината има право да 
бара работникот да ја надомести штетата испла-
тена на трето лице, ако работникот ја предизвикал 
штетата намерно или од невнимание. 

Оштетениот има право и непосредно од работ-
никот да бара надоместок на штетата, ако таа е 
предизвикана со кривично дело. 

5. Други одредби 
Член 64 

Работник има право на приговор против секое 
решение со кое се одлучува за неговите права и 
должности во врска со работниот однос. 

Приговорот се поднесува во рок од осум дена 
од денот на примањето на решението. 

Органот што го донел решението против кое е 
поднесен приговор е должен да го разгледа приго-
ворот и да донесе ново решение. 

Ако решението го донел старешината на орга-
нот за приговорот претходно ќе се прибави мисле-
ње од советот на работната заедница. 

Решението што се донесува по приговорот е 
конечно. 

Член 65 
Кога функционер или лице кое го именува Из-

вршниот совет биде разрешено од должност, го 
задржува и понатаму правото на личен доход и 
другите права од работниот однос што ги имало1 до 
разрешувањето од должност, се додека не се рас-
пореди на нова должност. 

Ако функционер или лицето од претходниот став 
не се распоредени на нова должност за време од 
6 месеци, му престанува работниот однос со денот на 
истекот на тој рок. 

Член 66 
Со Правилникот на органот на управата по-

блиску се пропишува спроведувањето на одредбите 
од вториот дел од овој закон. 

Трет дел 
1) Преодни и завршни одредби 

Член 67 
Со одлука на општинското собрание може да се 

определи општинските органи на управата во 
смисла на овој закон да се сметаат како еден орган. 
Во тој случај старешината на органот е секретарот 
на општинското собрание. 

Член 68 
Извршниот совет може да пропише општиот акт, 

кој се однесува на расподелбата на средствата за 
работа на републичките органи пред влегувањето 
во сила да подлежи на согласност на Извршниот 
совет. 

Општинското собрание може да пропише ак-
тите од претходниот став на општинските органи 
на управата пред влегувањето во сила да подлежат 
на согласност1 на собранието. 

Член 69 
Се овластува Извршниот совет да ги пропише 

највисоките износи на патни и други трошоци на 
работниците во републичките органи на управата. 

Највисоките износи на патни и другите трошоци 
на работниците во општинските органи на управата 
ги пропишува општинското собрание 

Член 70 
Органите на управата се должни да донесат 

односно да ги усогласат своите правилници и дру-
гите општи акти со одредбите на овој закон нај-
доцна до 1-Х-1965 година. 

До донесувањето на правилниците и другите 
општи акти, сите лични примања на работниците во 
органите на управата по 1 јануари 1965 година опре-
делени во Законот за јавните службеници и про-
писите донесени врз основа на него ќе се сметаат 
како аконтација. 

Член 71 
Стручната спрема на работниците призната спо-

ред одредбите на Законот за јавните службеници 
се признава и според одредбите на овој закон за 
работа на соодветни работи. 
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Член 72 
На работниците во органите на управата, на кои 

им е одобрено полагање на посебен испит според 
прописите за јавните службеници за стекнување на 
стручна спрема до влегувањето во сила на овој за-
кон, можат тој испит да го полагаат и по неговото 
влегување во сила, но најдоцна до крајот на 1965 
година. 

Член 73 
Работник што на денот на влегувањето во сила 

на овој закон се затекнал во орган на управата во 
својство на работник на располагање ги задржува 
сите права по тој основ според соодветните одредби 
на Законот за јавните службеници. 

Член 74 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

на работниците во органот на управата нема да се 
применуваат одредбите на Законот за јавните служ-
беници и тоа: 

1) за определување на платата, звањето и на-
градувањето на службеникот по кој и да е основ 
(глава VI и други соодветни одредби од Законот за 
јавните службеници), освен одредбите за полагањето 
на стручните испити; 

2) за давање согласност на Републичката коми-
сија за службенички работи на решенијата за на-
значување во звање или унапредување во повисоко 
звање односно повисок платен разред (член 18 од 
Законот за јавните службеници); 

3) за оценување на законитоста на решенијата 
за назначувањето и другите решенија за службе-
ничките односи кои повлекуваат промена на звање 
или промена во платата (член 79 и 81 од Законот за 
јавните службеници); 

4) за одобрување полагање на посебниот испит 
за признавање стручна спрема или за ослободува-
ње од полагање на стручниот испит (член 177 и 198 
од Законот за јавните службеници); 

5) за давање платено отсуство подолго од една 
година односно неплатено отсуство подолго од три 
месеци (член 87 од Законот за јавните службеници); 

6) за давање согласност за назначувањата без 
конкурс (член 35 и 40 од Законот за јавните служ-
беници). 

Со денот на донесувањето на правилниците и 
другите општи акти (член 70) за спроведување од-
редбите на ОВОЈ закон на работниците во органите 
на управата престануваат да се применуваат и дру-
гите одредби од Законот за јавните службеници. 

Член 75 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

решенијата за давање отказ на службениците не 
подлежат на согласност на комисиите за службе-
нички работи. 

Член 76 
На лицата што се назначуваат на работа во ор-

ганите на управата, во времето од влегувањето во 
сила на овој закон до донесувањето на правилни-
ците на органите, личниот доход им се определува 
според висината на личниот доход на работниците 
на соодветни работи. 

Член 77 
Републичката комисија за службенички работи 

престанува да постои од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Работите од надлежноста на комисијата што не 
ќе бидат завршени до овој рок ќе ги врши служба 
на Извршниот совет. 

Член 78 
Работното време во органите на управата трае 

седум часа. 
Почетокот на работата во републичките органи 

го определува Извршниот совет, а за општинските 
органи на управата — општинското собрание. 

Член 79 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

279. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГА-

НИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКА 
ПО ПРЕКРШОЦИТЕ 

Се прогласува Законот за органите за водење 
на постапка по прекршоци што Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија го донесе на 
седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 14 јули 1965 година и седницата на 
Републичкиот собор одржана на 28 јули 1965 го-
дина. 

У. бр. 148/65 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИТЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКА 

ПО ПРЕКРШОЦИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Во Социјалистичка Република Македонија по-

стапката по прекршоците ја водат општинскиот су-
дија за прекршоци и Републичкиот совет за пре-
кршоци, ако со закон не е определено постапката 
да ја води друг орган. 

Член 2 
Постапката по прекршоците се води според од-

редбите на Основниот закон за прекршоците и овој 
закон, доколку не е предвидено постапката по опре-
делени прекршоци да се води по други прописи. 

Член 3 
Одредбите за прекршоци, што ги донесуваат ре-

публичките секретари со своите правилници и на-
редби, се донесуваат со претходно прибавено мис-
лење од Републичкиот секретаријат за правосудство 
и организација на управата. 
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Член 4 
Судијата за прекршоци се избира на четири го-

дини и по истекот на таа време може да биде по-
вторно избран. 

Судија-поротник се избира на две години и по 
истекот на тоа време може да биде повторно избран. 

Па судијата за прекршоци што не ќе биде по-
вторно избран му престанува функцијата судија за 
прекршоци со истекот на времето за кое е избран. 

На судијата за прекршоци што не ќе биде по-
вторно избран собранието на општествено-политич-
ката заедница ќе му го исплатува износот на лич-
ниот доход, што го примил во последниот месец 
пред престанокот на функцијата, за време од 6 ме-
сеци по престанокот на должноста, доколку пред 
истекот на тој рок не се запосли. Времето од пре-
станокот на функцијата судија за прекршоци па до 
повторното запослување, но најмногу 6 месеци, се 
признава во работен стаж. 

Член 5 
Пред стапувањето на должноста преседателот 

на Републичкиот совет за прекршоци, судијата за 
прекршоци и неговиот заменик, како и судиите-по-
ратници даваат свечена изјава која гласи: „Изја-
вувам дека во својата работа ќе се придржувам кон 
Уставот и законите и дека должноста ќе ја вршам 
совесно и непристрасно и дека ќе го заштитувам 
поредокот на Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија". 

Претседателот на Републичкиот совет за пре-
кршоци, судијата за прекршоци и неговиот заменик 
изјавата ја даваат пред претседателот на собрание-
то на општествено-политичката заедница што ги 
избрала. 

Судиите-поротници изјавата ја даваат пред 
претседателот на Републичкиот совет за прекршоци. 

Член 6 
Републичкиот секретаријат за правосудство и 

организација на управата Ја следи и ја проучува 
работата на општинските судии за прекршоци и ре-
публичкиот совет за прекршоци во врска со уна-
предувањето на нивната организација и работење, 
кадровските прашања, обезбедувањето на услови за 
работа на судиите за прекршоци и други прашања 
на управата. 

Во вршењето на работите од својот делокруг Ре-
публичкиот секретаријат може да бара податоци и 
извештаи од општинските судии за прекршоци и 
Републичкиот совет за прекршоци и да им дава 
упатства за правилно вршење на работите од упра-
вата. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ 
1. Општински судија за прекршоци 

Член 7 
Во една општина, по потреба, може да има по-

веќе судии за прекршоци. Бројот на судиите за 
прекршоци го определува општинското собрание. Во 
ваков случај собранието определува еден од су-
диите за раководител, кој го составува распоредот 
на работите и се грижи за нивното извршување. 

За судии за прекршоци во една општина не мо-
ж а т да бидат избрани лица кои се брачни другари 

или роднини во права линија или со странична ли-
нија до втора степен. 

Член 8 
Дво или повеќе општини можат да имаат заед-

нички судија за прекршоци Заедничкиот судија за 
прекршоци спогодбено го избираат, го разрешуваат 
и го определуваат неговото седиште собранијата на 
општините на чии подрачја се протега неговата над-
лежност. Тој се смета за избран ако го избрале сите 
општински собранија, а е разрешен ако го разре-
шило едно општинско собрание. 

Средствата за работа на судијата за прекршоци 
КОЈ е избран за две или повеќе општини, ги обезбе-
дува општината на чие подрачје се наоѓа судијата, 
а другите општини учествуваат според договорот 
постигнат меѓу сите општини. 

Член 9 
Собранието на општината што го избира суди-

јата за прекршоци претходно ќе објави во дневниот 
печат дека ќе избира судија за прекршоци и ќе ги 
повика кандидатите во определениот рок да му под-
несат пријава на собранието, а доколку се избира 
заеднички судија за прекршоци, објавувањето и 
приемот на пријавите го врши собранието на општи-
ната во чие седиште се наоѓа заедничкиот судија 
за прекршоци. 

Ако изборот се врши поради тоа што' истечува 
функцијата на судијата за прекршоци, тој ќе се 
внесе во предлогот на кандидатите ако поднесе при-
јава. 

2. Републички совет за прекршоци 

Член 10 
Републичкиот совет за прекршоци Ја води по-

стапката по прекршоците во втор степен. 
Републичкиот совет за прекршоци одговара за 

СВОЈ ата работа пред Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 11 
Републичкиот совет за прекршоци: 
1. решава во втор степен по жалбите против ре-

шенијата на општинскиот судија за прекршоци; 
2. укинува и поништува незаконита или непра-

вилни правосилни решенија за прекршоци, што ги 
донесол општинскиот судија за прекршоци во слу-
чаите и под условите предвидени во чл. 150 од Ос-
новниот закон за прекршоците. 

3. решава по споровите за надлежност помеѓу 
општинските судии за прекршоци, 

4. се грижи за еднообразна примена на пропи-
сите за прекршоци и за таа цел им дава потребни 
објаснувања на судиите за прекршоци; 

5. врши стручен надзор врз работењето на су-
диите за прекршоци и им укажува на неправилно-
стите и неуредностите во нивната работа; 

6. врши други работи определени со закон. 

Член 12 
Републичкиот совет за прекршоци решава во 

состав од еден судија за прекршоци, како претсе-
дател на советот, и двајца судии поротници. 

Член 13 
На судиите-поротници на Републичкиот совет за 

прекршоци им припаѓа надоместок на трошоците 
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сторени поради вршеше на судската должност и на-
доместок за изгубена заработка. 

Поблиски прописи за надоместоците на су-
диите-поротници на Републичкиот совет за прекр-
и е н ќе донесе Извршниот совет. 

Член 14 
Републичкиот совет за прекршоци ги следи и 

проучува општествените односи и појави што ги 
забележал во својата работа што се од интерес за 
остварувањето на неговата функција и го известу-
ва Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија за примената на прописите за прекршоци и 
за проблемите што се Јавуваат во неговата работа. 

Републичкиот совет за прекршоци ги известува 
и општинските собранија за појавите на подрачјето 
на општината што тој ги забележил во својата ра-
бота. 

Член 15 
Републичкиот совет за прекршоци се состои од 

претседател и потребниот број судии за прекршоци 
и судии-поротници. Б Р О Ј О Т на судиите и судиите-
поротници го утврдува Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Претседателот, судиите за прекршоци и судиите-
поротници на Републичкиот совет за прекршоци ги 
избира и разрешува Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, по предлог од Извршниот 
совет. 

Одредбите на Основниот закон за прекршоци и 
овој закон, во поглед условите за разрешување на 
судиите за прекршоци, се однесуваат на претседа-
телот и судиите на Републичкиот совет за прекр-
шоци. 

Член 16 
Судиите на Републичкиот совет за прекршоци 

се избираат: од редовите на дипломираните прав-
ници што имаат над 5 години судиска или управна 
практика или биле на правни работи во работни или 
други организации, ако имаат положен судиски ис-
пит или испит за судија за прекршоци и се здо-
биле со потребното искуство за вршење работи на 
судија на Републичкиот совет за прекршоци. 

Член 17 
Судија-поротник ќе биде разрешен од должно-

ста: 
1. ако тоа го побара самиот; 
2. кога ќе се утврди дека е недостоен или неспо-

собен за вршење на таа должност; 
3. кога ќе се утврди дека неуредно ја врши 

должноста на судија-поротник. 

Член 18 
Во Републичкиот совет за прекршоци за вршење 

на стручни, административни и технички работи по-
стојат потребен број стручни и други работници. 

Член 19 
Средствата за работата на Републичкиот совет 

за прекршоци се обезбедуваат од републичкиот бу-
џет. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 20 

За лица кои на денот на влегувањето во сила 
на овој закон ќе се затечат на должност судија за 

прекршоци, нема за време од 2 години по влегува-
њето во сила на ОВОЈ закон да се применуваат од-
редбите за повторен избор, без оглед колку време ја 
вршат таа должност. По овој рок, а најдоцна до 
крајот на 1967 година, собранијата на н а д л е ж н и ^ 
општествено-политички заедници ќе спроведат из-
бори за судии за прекршоци за местата во кои вр-
шат должност судии за прекршоци затечени на 
денот на влегувањето во сила на овој закон. На 
судиите што не ќе бидат повторно избрани им пре-
станува функцијата судија за прекршоци и на нив 
се применува одредбата од член 4 став 4 од овој 
закон. 

Член 21 
Лицата што се избрани за судии за прекршоци 

и кои според досегашните прописи биле должни да 
положат испит за судија за прекршоци, а не го 
положиле, должни се да го положат испитот во рок 
од 1 година од влегувањето во сила на ОВОЈ закон. 
Ако не го положат испитот во ОВОЈ рок, им пре-
станува функцијата на судија за прекршоци по си-
лата на Законот. 

Член 22 
При првите избори по влегувањето во сила на 

овој закон, за судија БО Републичкиот совет за пре-
кршоци може да биде избран и судија од укинатиот 
Совет за прекршоци при Републичкиот секретари-
јат за внатрешни работи, ако има завршен прв сте-
пен на правен факултет, виша управна школа или 
висока управна школа со положен испит за судија 
за прекршоци. 

Член 23 
Со влегувањето во сила на ОВОЈ закон, преста-

нуваат со работа околиските совети за прекршоци 
и Советот за прекршоци при Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи. 

Член 24 
Судиите на околиските совети за прекршоци и 

судиите на Советот за прекршоци при Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи како и другите 
работни луѓе ка ј нив, ќе ги преземе Републичкиот 
секретаријат за финансии, во чија претсметка ќе се 
обезбедат средства за нив. 

Член 25 
Несвршените предмети околиските совети за 

прекршоци и Советот за прекршоци при Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи ќе ги пре-
дадат на Републичкиот совет за прекршоци. 

Архивата, инвентарот, печатите и штембилите 
од околиските совети за прекршоци ќе се предадат 
на О П Ш Т И Н С К О Т О собрание, во чие седиште се наоѓа 
ОКОЛИСКИОТ совет за прекршоци, а на Советот за 
прекршоци при Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи — на Републичкиот совет за пре-
кршоци. 

Се овластува Републичкиот секретар за право-
судство и организација на управата да донесе по-
блиски одредби во врска со став 1 и став 2 од овој 
член. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
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280. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИ-

ТЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за угостителска дејност 
на граѓаните што Собјранието на Социјалистичка 
Република Македонија го донесе на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 28 јули 1965 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 
јули 1С65 година. 

У. бр. 14Ѕ/65 
29 јули 1965 година Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАНИ НА САМОСТОЈНИ 
УГОСТИТЕЛИ 

Член 1 
Граѓаните можат со лична работа и свои средства 

да вршат угостителска дејност под условите опре-
делени со овој закон. 

За вршење на угостителска дејност граѓаните ос-
новаат угостителски дуќани како самостојни угости-
тели (угостителски дуќани). 

Едно лице може да основе само еден угостител-
ски дуќан. 

Член 2 
Дополнителна работа во угостителски дуќан мо-

жат да вршат најмногу тројца работници. 

Член 3 
Угостителски дуќан може да врши една или 

повеќе видови угостителски услуги. 
Бродовите на угостителски услуги се: исхрана, 

сместување и точење на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Член 4 
Предметот на работењето на угостителски ду-

ќан се определува, според обичаите во угостител-
ството, по видови на угостителски услуги и начи-
нот на вршење на тие услуги. 

Видови на угостителски дуќани се: гостилница, 
ќебапчилница, бифе, кафеана, пансион, ноќевалиш-
та и друго. Видот на угостителскиот дуќан се утвр-
дува според угостителските услуги што дуќанот 
претежно ги врши. 

Член 5 
Угостителски дуќан може, без посебно одобрение, 

да врши дополнителни и други стопански дејности, 
кои се во врска со неговата основна дејност, а се 
вообичаени во угостителството (продавање на пре-
работки на тутун, кибрит, разгледници, сувенири, 
издавање на чамци и чадори под наем и слично). 

Угостителски дуќан не може, во рамките на 
дополнителната дејност, да врши услуги и на тре-
ти лица. 

Член 6 
Угостителски дуќан задолжително има свое де-

ловно седиште. 

Член 7 
Угостителски дуќан работи врз основа ва одо-

брение. 
Член 8 

Самостојниот угостител самостојно и трајно ја 
врши угостителската дејност што е предмет на ра-
ботењето на угостителскиот дуќан. 

Самостоен угостител може да врши угостител-
ска дејност и само за определено време во текот 
на годината (за време на туристичката сезона и 
слично). 

Член 9 
Угостителски дуќан може да основе лице што 

1и исполнува следниве услови: 
1. да е деловно способно; 
2. да има пропишана стручна опрема или струч-

на способност за вршење на определена угостител-
ска дејност и да ги исполнува пропишаните здрав-
ствени услови; 

3. да не му е забранетно самостојно вршење на 
угостителска дејност со правосилна судска пресуда 
или со решение за прекршок; 

4. да нема друг дуќан на територијата на 
СФРЈ; 

5. да има деловни простории кои одговараат на 
пропишаните технички услови во поглед на изград-
бата, уредите, опремата и здравствено-техничките 
услови пропишани за определениот вид на угости-
телски дуќан; 

6. да не е во работен однос. 
Член 10 

Одобрение за основање на угостителски дуќан 
издава органот на управата надлежен за работите 
на угостителството на општинското собрание. 

Одобрението особено содржи: 
а) лично име на самостојниот угостител; 
б) видот на угостителската дејност што ќе биде 

предмет на работа на угостителскиот дуќан односно 
видот на угостителскиот дуќан; 

в) деловното седиште на угостителскиот дуќан; 
г) обврската угостителскиот дуќан да почне со 

работа во рок од 6 месеци; 
д) означување дали угостителските услуги се 

вршат во текот на целата година или само во опре-
делено време (сезонски или слично). 

Член 11 
Издавањето на одобрение за основање на уго-

стителски дуќан не може да се одбие ако лицето 
исполнува условите пропишани со овој закон. 

Член 12 
Секој угостителски дуќан мора да биде запишан 

во регистарот на угостителските дуќани. 
Регистарот се води во општинското собрание што 

го издава одобрението. 
Уписот на угостителскиот дуќан во регистарот 

се врши по службена должност во рок од 10 дена од 
денот на издавањето на одобрението за основање на 
угостителски дуќан. 

Со запишувањето во регистарот угостителскиот 
дуќан се смета за основан. 

Начинот на водењето и образецот на регистарот 
ќе ги пропише републичкиот секретар за индустри-
ја и трговија. 
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Член 13 
Лицето на кое му е признаено стручно образо-

вание на угостителски работник се смета дека рас-
полага со минимална стручна спрема за вршење на 
угостителска дејност. 

Стручната спрема од претходниот став се до-
кажува со свидетелство за завршено стручно учи-
лиште и положен завршен испит, односно со свиде-
телство за положен стручен испит на квалифи-
куван работник од соодветното угостителско зани-
мање. 

Член 14 
Стручната способност се утврдува со проверу-

вање од страна на посебна комисија. 
Составот на комисијата и начинот на проверува-

њето на стручната способност ги пропишува репуб-
личкиот секретар за труд во согласност со Републич-
киот секретар за индустрија и трговија. 

Член 15 
Угостителскиот дуќан може да има само едно 

деловно седиште. 
Како деловно седиште се смета местото означено 

во одобрението за основање на угостителскиот дуќан. 

Член 16 
Деловните простории мора да бидат во местото 

определено како деловно седиште на угостителскиот 
дуќан. 

За вршење на угостителски услуги угостител-
ските дуќани можат до деловните простории, според 
локалните урбанистички прописи, да уредат летни 
бавчи со претходно одобрение од органот на упра-
вата, надлежен за работите на угостителството на 
општинското собрание. 

Член 17 
Угостителскиот дуќан дејноста ја врши во сво-

ите деловни простории. 
Угостителскиот дуќан може само од случај до 

случај да врши одделни угостителски услуги за по-
требите на своите гости (излети, пригодни прослави 
и слично) надвор од деловните простории. 

Угостителскиот дуќан, во рамките на угостител-
ските услуги што се предмет на нгговзтз работење, 
привремено или повремено може да услужува со 
определени јадења и пијалоци и надвор од своите 
деловни простории односно надвор од своето седи-
ште (продавање на пијалоци, мали оброци и друго 
на плажа, оддалечен туристички предел и слично). 

Услужувањето во смисла на претходниот став 
самостојниот угостител го пријавува на органот на 
управата надлежен за работите на угостителството 
на собранието на општината на чие подрачје ќе се 
врши услужувањето. 

Член 18 
Угостителскиот дуќан може да изврши промена 

на деловните простории и на деловното седиште на 
дуќанот. 

Промената на деловните простории односно на 
деловното седиште самостојниот угостител е должен 
да ја пријави на органот што го издал одобрението 
за основање на угостителскиот дуќан. Врз о с н о в а 

на пријавата, настанатите промени се внесуваат во 
регистарот на угостителските дуќани. 

Во случај на промена на деловното седиште на 
угостителскиот дуќан од една во друга општина, 
одобрението за основање на угостителски дуќан пре-
станува да важи со поднесувањето на одјавата. 

Член 19 
Угостителскиот дуќан може да врши услугл 

само во рамките на угостителската дејност означена 
во одобрението за неговото основање. 

Член 20 
Угостителскиот дуќан работи под назив во кој 

е содржано личното име на самостојниот угостител 
и видот на угостителскиот дуќан. Во називот мо-
жат да се внесат и други ознаки. 

Називот под кој угостителскиот дуќан работи 
мора да биде истакнат над или покрај влезот во 
деловната просторија. 

Член 21 
Угостителскиот дуќан е должен во деловната 

просторија на видно место да истакне ценовник на 
своите услуги. 

По барањето на потрошувачот угостителскиот 
дуќан е должен да му издаде сметка за извршената 
услуга. 

Член 22 
Угостителскиот дуќан е должен да биде отво-

рен во определено работно време. 
Работното време од претходниот став го про-

пишува општинското собрание. 

Член 23 
Угостителскиот дуќан лично го води и работите 

во него ги врши самостојниот угостител на кого му 
е издадено одобрението за основање на угостител-
ски дуќан. 

Член 24 
Самостојниот угостител може, преку работово-

дител, да го води односно привремено да го запра 
водењето на угостителскиот дуќан врз основа на одо-
брение: 

1. за време на болест односно болување; 
2. за време на користење одмор или отсуство по 

кој и да било друг основ; 
3. за време на војна вежба или вршење на друга 

јавна служба; 
4. во случај на губење на деловната простори-

ја без негова вина, како и при вршење на поголеми 
поправки на деловните простории или опремата; 

5. во случај на притвор и истражен затвор; 
6. во случај на издржување казна затвор до 12 

месеци. 
Водењето преку работоводител, односно привре-

меното запирање во случај од претходниот став 
може да се одобри само додека постојат тие причи-
ни, а најдолго до една година. По исклучок, во слу-
чаите од т. 1 и 3 на став 1 од овој член, органот на 
управата надлежен за работите на угостителството 
на општинското собрание може да го продолжи овој 
рок, додека постојат тие причини. 

Работоводителот мора да ги исполнува условите 
од точка 1, 2, 3, 4 и 6 на член 9 од овој закон. 

Одобрение од став 1 на овој член не е потребно 
ако привременото запирање на водењето на угости-
телскиот дуќан трае помалку од 8 дена. 
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Член 25 
Одобрението за водење преку работоводител од-

носно за привремено запирање на угостителскиот 
дуќан го издава, по барање на самостојниот угости-
тел, органот на управата надлежен за работите на 
угостителството на општинското собрание. 

Привременото запирање мора да се објави на 
влезната врата на деловната просторија. 

Член 26 
Самостојниот угостител е должен да го при-

јави продолжувањето на водењето на угостителски-
от дуќан на органот на управата надлежен за рабо-
тите на угостителството на општинското собрание 
во рок од 8 дена од престанокот на причината по-
ради која настанале привременото запирање . 

Член 27 
Угостителскиот дуќан престанува: 
1. Со смртта на самостојниот угостител; 
2. со одјавување; 
3. со огласување престанок на угостителскиот 

дуќан; 
4. по силата на законот. 
Престанокот на угостителскиот дуќан се утвр-

дува со посебно решение врз основа на кое угости-
телскиот дуќан се брише од регистарот на угости-
телските дуќани. 

Решението од претходниот став се донесува во 
рок од 10 дена од настапувањето на основот за пре-
станок Угостителскиот дуќан се брише од регис-
тарот на угостителските дуќани по' правосилноста 
на решението за неговиот престанок, доколку со 
овој закон не е поинаку определено (член 31) 

Со бришењето од регистарот угостителскиот ду-
ќан престанува. 

Член 28 
Одјавувањето на угостителски дуќан се врши 

писмено или со изјава на записник ка ј о Р г а н о т ш т о 

го издал одобрението за основање на дуќанот. 
АКО самостојниот угостител продолжи со ра-

бота по бришењето на дуќанот од регистарот, ќе се 
смета дека угостителската дејност ја врши без одо-
брение за основање на угостителски дуќан. 

Член 29 
Органот на управата надлежен за работите на 

угостителството на општинското' собрание ќе огласи 
престанок на угостителски дуќан ако: 

1. дополнително утврди дека самостојниот уго-
стител одобрението за основање на угостителски ду-
ќан го добил врз основа на лажни документи; 

2. надлежниот суд на честа утврди потешки по-
вреди на деловните обичаи на угостителскиот дуќан. 

Член 30 
Угостителскиот дуќан престанува по силата на 

законот ако самостојниот угостител: 
1. ја изгуби деловната способност, освен во слу-

чајот од член 31 на овој закон; 
2. со правосилна судска пресуда биде осуден на 

забрана на вршење на угостителска дејност; 
3. со правосилно решение на судијата за пре-

кршоци му се одземе одобрението за вршење на уго-
стителска дејност; 

4. да биде осуден на издржавање казна затвор 
во траење подолго од 12 месеци или на казна строг 
затвор; 

5. ќе почне со работа за време од 6 месеци од 
денот на издавањето на одобрението за вршење на 
угостителска дејност; 

6. засновал работен однос. 
Член 31 

Во случај на смрт или губење на деловната спо-
собност на самостојниот угостител, неговиот брачен 
другар или малолетните деца можат да продолжат 
со водење на угостителскиот дуќан сами или преку 
работоводител. 

Член 32 
Продолжување на водењето на угостителскиот 

дуќан од претходниот член задолжително се прија-
вува на органот на управата надлежен за работите 
на угостителството на општинското собрание на чие 
подрачје се наоѓа деловното седиште на дуќанот, во 
рок од 3 месеци од смртта односно губење на делов-
ната способност на самостојниот угостител. 

Кон пријавата се приложува: 
1. извод од матичната книга на умрените за 

смртта на самостојниот угостител; 
2. докази дека брачниот другар односно работо-

водител от ги исполнува условите од точка 1, 2, 3, 4 
и 6 од член 9 на овој закон. 

Органот на управата надлежен за работите на 
угостителството на собранието на општината со 
шение ќе го одобри продолжувањето на водењето 
на угостителскиот дуќан од брачниот другар од-
носно малолетните деца ако за тоа се исполнети про-
пишаните услови. Одобрението за продолжување 
на водење на угостителски дуќан може да се даде 
на брачен другар односно на малолетните деца и во 
текот на отказниот рок за престанок на работниот 
однос. 

Член 33 
Брачниот другар односно малолетните деца кои 

-во рокот од став 1 на член 32 на овој закон не го 
пријават продолжувањето на водењето на угости-
телскиот дуќан го губат правото на продолжување 
на водењето на угостителскиот дуќан. 

Член 34 
Самостојните угостители можат да засноваат 

долгорочна или привремена деловна соработка со од-
делни стопански организации кои вршат угостител-
ска дејност (деловна соработка). 

Предмет на деловната соработка може да биде 
вршење на угостителски услуги и Други работи од 
дејноста на угостителскиот дуќан. 

Член 35 
Самостојниот угостител може со работна и дру-

га организација или државен орган да договори вр-
шење на определени угостителски услуги за нивни 
потреби односно за потребите на членовите на работ-
ната заедница. 

Со договорот од претходниот став може да се 
предвиди самостојниот угостител да врши угости-
телски услуги во просториите на работната или дру-
га организација односно државен орган или на некое 
друго место (градилиште и слично) надвор од делов-
ните простории на угостителскиот дуќан на самостој-
ниот угостител. 
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Член 36 
Деловната соработка од член 34 и 35 на овој 

закон се засновува со писмен договор, во кој може 
да се предвиди работната или друга оР г а н м з а ЦИЈ а 

односно државен орган да вложи средства во уго-
стителскиот дуќан за неговото опремување и раз-
виток под услов самостојниот угостител да преземе 
соодветни обврски во врска со тие вложувања. 

ГИ ВРШЕЊЕ УСЛУГИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИС-
ХРАНА ОД СТРАНА НА ДОМАЌИНСТВАТА 

Член 37 
Домаќинствата можат да ги користат своите 

станбени простории за вршење услуги за сместува-
ње и исхрана на патници и туристи како и за ус-
луги за исхрана на други лица — абонирци, под ус-
ловите определени со овој закон и прописите доне-
ени врз основа на него. 

Член 38 
Под услуги за сместување се подразбира изда-

давање на легла на патници и туристи за одмор или 
сместување за време на патување. 

Под услуги за исхрана се подразбира издавање 
на топли и ладни јадења. 

Член 39 
Просториите, опремата и уредите на домаќин-

ствата од член 37 на ОВОЈ закон треба да одговарат 
на основните здравствени и хигиенски услови. 

Член 40 
Домаќинствата издаваат соби непосредно или 

преку угостителски стопански организации, турис-
тички стопански организации односно туристички 
друштва и слично. 

За издавањето на соби преку угостителски сто-
пански организации, туристички организации однос-
но туристички друштва и слично, домаќинствата 
склучуваат договор со организацијата на која и го 
доверуваат издавањето на соби. 

Член 41 
Домаќинствата можат да издадат соби и да вр-

шат услуги на патници, туристи и абонирци ако тоа 
го пријават на органот на управата надлежен за 
работите на угостителството на собранието на оп-
штината. 

Член 42 
Органот од претходниот член ќе ја забрани деј-

носта на домаќинството ако угостителската дејност 
Ја врши спротивно на одредбите на ОВОЈ закон и 
прописите донесени врз основа на него. 

Член 43 
Собранието на општината може да ги пропише 

условите од член 39 на ОВОЈ закон како и! да про-
пише категоризација на собите. 

Ш. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 44 
Општинското собрание преку своите органи вр-

ши надзор над работата на угостителските дуќани 
на самостојните угостители како и на домаќинства-
та што вршат угостителска дејност. 

Ако некоЈа од дејностите од претходниот став 
се врши без одобрение од надлежниот орган однос-
но без пријавување на ТОЈ орган или се вршат такви 
дејности во спротивност со одредбите на овој закон 
и прописите донесени врз основа на него (неовлас-
тено вршење на определени дејности), органот Пс1 
пазарната инспекција ќе донесе решение со кое на 
угостителскиот дуќан односно на соодветното лице 
ќе му забрани да Ја врши таа дејност. 

Член 45 
Ако просториите, уредите или опремата на уго- % 

стителскиот дуќан или домаќинството повеќе не 
одговара на пропишаните технички услови во по-
глед на изградбата, уредите или опремата или про-
пишаните здравствено-технички услови, надлеж-
ниот орган на пазарната инспекција односно над-
лежниот орган на санитарната инспекција ќе донесе 
решение со кое ќе нареди отстранување на утвр-
дените недостатоци и ќе определи рок во кој тие 
недостатоци мора да се отстранат. 

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во 
определениот рок, органот на пазарната инспекција, 
односно органот на санитарната инспекција, може да 
донесе решение за забрана на користење на просто-
риите, уредите и опремата наменети за вршење на 
угостителската дејност на самостојните угостители 
и домаќинствата. 

Член 46 
Примената на управните мерки од ОВОЈ закон не 

ја исклучува примената на управните мерки пред-
видени во другите постојани прописи како и при-
мената на казнените одредби од овој закон и дру-
ги прописи. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 47 

Со парична казна од 20.000 до 100.000 динари ќе 
се казни за прекршок самостоен угостител' 

1. кој врши угостителска дејност без одобрение 
од член 10 на ОВОЈ закон; 

2. кој ги врши работите од својата дејност над-
вор од деловните простории без пријавување од 
член 17 на ОВОЈ закон; 

3. кој употребува дополнителна работа на други 
лица спротивно на одредбите од овој закон; 

4. кој ќе основе повеќе од еден угостителски 
дуќан; 

5. КОЈ ќе продолжи со вршење на угостителска 
дејност спротивно на одредбите од член 28 став 2 
на овој закон; 

6. кој врши угостителска дејност чиј вид не е 
означен во решението о Д член 10 на овој закон; 

7. кој угостителската дејност ја врши спротивно 
на одредбите на член 30 од овој закон; 

8. кој води угостителски дуќан преку запослен 
работник односно член на потесното семејство по-
долго од колку што трае спреченоста на самостојни-
от угостител односно подолго од една година; 

9. кој наплатил угостителски услуги по цена 
повисока од онаа што е истапената во ценовникот 
односно што е означена; 

10. кој под име на определен квалитет или ко-
личество врши угостителска услуга од друг ква-
литет или количество; 
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11. кој врши угостителска дејност во простории 
кои не одговараат на пропишаните технички услуги 
во поглед на изградбата, уредите и опремата на де-
ловните простории или прописите за здравствено-
техничките услови. 

Со иста парична казна ќе се казни и вдовицата 
односно старателот на малолетните деца кој про-
доллси да води угостителски дуќан без пријавување 
од член 32 на овој закон. 

Член 48 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок самостоен угостител: 
1'. кој не ја пријави промената на деловните про-

стории односно седиштето на угостителскиот дуќан; 
2. кој не истакне фирма или ако истакнатата 

фирма на угостителскиот дуќан не го содржи пол-
ното име на самостојниот дуќан; 

3. кој во деловните простории на видно место не 
истакне цени на своите производи односно ценов-
ник на услугите или ако на барање од потрошува-
чите одбие да издаде сметка за извршените услуги; 

4. кој на надлежниот орган да му го пријави 
привременото запирање на водењето на угостител-
скиот дуќан, ако тоа запирање трае подолго од 8 
дена или привременото запирање на водењето на 
угостителскиот дуќан не го објави на влезната вра-
та или на влезот во деловните простории; 

5. кој на надлежниот орган во пропишаниот рок 
не му го пријави продолжувањето на водењето на 
угостителскиот дуќан. 

Член 49 
При изречување^ на казна за прекршоците од 

член 47 и 48 од овој закон судијата за прекршоци 
може да изрече и заштитна мерка забрана на само-
стојно вршење на угостителска дејност во траење 
од шест месеци до една година, ако тој прекршок 
е извршен во поврат. 

Член 50 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за прекршок стопанска организација која без дого-
вор засновува деловна соработка со самостоен уго-
стител. 

За прекршок од став 1 на овој член со парична 
казна до 20.000 динари ќе се казни и одговорното 
лице во стопанската организација. 

Член 51 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок домаќинството: 
1. кое издава соби или врши услуги за исхрана 

на патници и туристи односно исхрана на абонирци 
без пријавување од член 41 на овој закон; 

2. кое користи работи на лица што не се члено-
ви на домаќинството. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Постојните приватни угостителски дуќани ќе 

продолжат со работа како угостителски дуќани на 
самостојни угостители. 

Член 53 
Приватните угостителски дуќани основани до 

влегувањето во сила на овој закон, според одред-

бите на Уредбата за приватните угостителски ду-
ќани („Службен весник на НРМ" бр. 31/55), ќе се 
сообразат со одредбите на овој закон во рок од една 
година од неговото влегување во сила. 

Приватните угостителски дуќани што не ќе по-
стапат според претходниот став ќе престанат. Пре-
станокот ќе се утврди со решение на органот на 
управата надлежен за работите на угостителството 
на ОПШТИНСКОТО собрание. 

Член 54 
Домаќинствата што според постојните прописи 

вршеле угостителска дејност сместување и исхра-
на, се должни да ја сообразат својата дејност во 
рок од 6 месеци од влегувањето во сила на овој 
закон. 

На домаќинствата што не ќе постапат според 
претходниот став им престанува одобрението за вр-
шење на угостителска дејност. Решението за пре-
станок на одобрението го донесува органот на упра-
вата надлежен за работите на угостителството на 
општинското собрание. 

Член 55 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за приватните угости-
телски дуќани („Службен весник на НРМ" бр. 31/55) 
и Уредбата за издавање соби на туристи и патници 
од страна на домаќинствата („Службен весник на 
НРМ" бр. 30/59). 

Член 56 
До донесување на републички пропис за здрав-

ствено-техничките услови и техничките услови во 
поглед на изградбата, уредите и опремата на делов-
ните простории на дуќаните на самостојните угости-
тели сходно ќе се применуваат прописите што ва-
жат за угостителските стопански организации. 

Член 57 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

281. 
Врз о с н о в а н а член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ 

И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за измена на За-
конот за републичките придонеси и даноци на гра-
ѓаните што Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 28 јули 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 јули 
1965 година. 

У. бр. 152/65 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките придонеси и да-

ноци на граѓаните („Службен весник на СР Маке-
донија", број 9/65 година), член 2 се менува и гласи: 

„Републичкиот придонес од личниот доход од 
работен однос ќе се плаќа по стопа од 3,57е и тоа: 

— по стопа од 1,5% во полза на Републичкиот 
буџет; и 

— по стопа од 2% во полза на Средствата за 
заеднички резерви на стопанските организации во 
Републиката. 

Придонесот на Средствата за заеднички резер-
ви на стопанските организации во Републиката по 
стопа од 2% ќе се наплатува заклучно со 31 декем-
ври 1966 година. 

Републичкиот придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност ќе се плаќа по стопа од 5% од 
основицата на придонесот". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на донесувањето, а ќе се применува од 1 август 1965 
година. 

282. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИ-
НАТА НА ПРИХОДИТЕ КОИ НЕ ВЛИЈААТ НА 

ПРАВОТО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА 
ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА БЕЗРАБОТНОСТ 

Се прогласува Законот за висината на прихо-
дите кои не влијаат на правото на паричен надо-
месток за време на привремена безработност што 
Собранието на Социјалистичка Република Ме ќе до-
ни ја го донесе на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 28 јули 1965 година и на седницата 
на Стопанскиот собор одржана на 28 јули 1965 го-
дина. 

У. бр. 159/65 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИХОДИТЕ КОИ НЕ ВЛИ-
ЈААТ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК 

ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА БЕЗРАБОТНОСТ 

Член 1 
Право на паричен надоместок за време на при-

времена безработност работник може да оствари ако 
неговиот приход и приходот на членовите од не-
говото потесно семејство односно домаќинство не ^о 
надминуваат износот и тоа: 

1. од личен доход од земјоделска дејност од 
7.000 динари годишно по член на домаќинството; 

2. од личен доход од работен однос како и при-
мања во основ на пензии од 10.000 динари месечно по 
член на потесното семејство. 

Ако работникот или членовите на неговото по-
тесно семејство односно домаќинство, покрај лич-
ниот доход од земјоделска дејност, имаат и приходи 
од работен однос како и примања по основ на пен-
зии, работникот може да оствари право на паричен 
надоместок, ако збирот на количниците што ќе се 
добие со делење на износот на приходите од точка 
1 со 70 и износот на приходите од точка 2 со 100, не 
надминува 100. 

При утврдувањето на личниот доход од земјо-
делска дејност од точка 1 на овој член ќе се земе 
приходот на личниот доход од минатата година и 
приходот од точка 2 на овој член од текуштата 
година. 

Член 2 
Под потесно ,семејство, во смисла на овој закон, 

се подразбираат брачниот другар и децата (родени 
во брак или вон брак, усвоени, најдени или донесе-
ни или деца без родители земени на издржување 
(до навршените 15 години од животот, а ако се на 
редовно школување, до крајот на рокот пропи-
шан за тоа школување, но најдоцна до навршените 
25 години од животот како и други лица што работ-
никот ги издржува врз основа на законска обврска. 

Под домаќинство, во смисла на овој закон, се под-
разбира работникот и членовите на неговото семеј-
ство, како и други лица што со работникот и со не-
говото потесно семејство заедно живеат, стопанису-
ваат и ги трошат остварените приходи. 

Член 3 
Висината на приходите се утврдува со уверение 

за семејна и материјална положба, издадена од над-
лежниот орган на општинското собрание. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија" со што одредбите 
од член 1 и 2 се применуваат од 6 април 1965 
година. 

283. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИ 

Се прогласува Законот за води што Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија го до-
несе на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28 јули 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 28 јули 1965 го-
дина. 

У. број 151/65 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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ЗАКОН ЗА ВОДИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Употребата, искористувањето и заштитата на 

водите и од,браната од вод,и се врши според одред-
бите на Основниот закон за води и овој закон. 

П. ВОДНИ ПОДРАЧЈА И ВОДОСТОПАНСКА 
ОСНОВА 

Член 2 
На територијата на СР Македонија се утврду-

ваат 11 водни подрачја и тоа: Полог, Скопско, Пчи-
ња, Т. Велешко, Брегалница, Пелагонија, Тиквеш, 
Гевгелиско, Струмичко, Преспа и Црни Дрим. 

Член 3 
Водното подрачје Полог го опфаќа сливот на 

реката Вардар од изворот од профилот ка ј водо-
мерната станица „Радуша" во Дѕрвенската кли-
сура, како и сливот на Мавровското Езеро. 

Скопското водно подрачје го опфаќа сливот 
на реката Вардар од профилот ка ј водомерната 
станица „Радуша" во Дервенската клисура до вли-
вот на реката Пчиња. 

Водното подрачје Пчиња го опфаќа сливот 
на реката Пчиња. 

Титоввелешкото водно подрачје го опфаќа 
сливот на реката Вардар од вливот на реката 
Пчиња до вливот на реката Брегалница 

Водното подрачје Брегалница го опфаќа сливот 
на реката Брегалница. 

Водното подрачје Пелагонија го опфаќа сли-
вот на Црна Река од изворот до профилот каЈ во-
домерната станица „Скочивир". 

Водното подрачје Тиквеш го опфаќа сливот 
на Црна Река од профилот каЈ водомерната ста-
ница „Скочивир" до нејзиниот в лив во' Вардар, 
како и сливот на реката Вардар од вливот на Бре-
галница до профилот ка ј водомерната станица 
„Демир Капија". 

Гевгелиското водно подрачје го опфаќа сли-
вот на реката Вардар од профилот ка ј водомерната 
станица „Демир Капија" до државната граница, 
како и сливот на Дојранското Езеро. 

Струмичкото водно подрачје го опфаќа сли-
вот на реката Струмица. 

Водното подрачје Преспа го опфаќа сливот 
на Преспанското Езеро. 

Водното подрачје Црни Дрим го опфаќа сли-
вот на Охридското Езеро како и сливот на реката 
Црни Дрим. 

Член 4 
Границите на водните подрачја од член 3 на 

ОВОЈ закон поблиску ги определува Извршниот 
совет. 

Член 5 
За водните подрачја: Скопско, Гевгелиско, 

Струмичко, Преспа и Црни Дрим водостопанската 
основа ја донесува Собранието на СРМ. 

За водните подрачја: Полог, Пчиња, Т. Ве-
лешко, Пелагонија, Брегалница и Тиквеш, водо-
стопанската основа ја донесува општинското со-
брание на чија територија се протега односното 
подрачје, а ако подрачјето се протега на терито-

рија на две ил,и повеќе општини, спогодбено со-
бранијата на тие општини. 

Со посебен закон ќе се пропишат елементите 
што се од интерес за режимот и искористувањето 
на водите и вон од водното подрачје за кое се до-
несува водостопанска основа наведена во став 2 
од овој закон 

Член 6 
Нацртот на водостопанската основа се става 

на јавен увид, а заинтересираните органи и орга-
низации за тоа писмено се известуваат и покану-
ваат да дадат свои забелешки, мислења и предлози, 
во рок кој не може да биде покус од 30 дена. 

Нацртот на водостопанската основа во неус-
воените забелешки, мислења и предлози од заин-
тересираните органи, организации и граѓани му 
се доставува на Собранието на надлежната отите -
ствено-по л птичка заедница со нацрт на акт за до-
несување на водостопанската основа. 

Член 7 
Методологијата за изработка на водостопанска 

основа ја пропишува републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство. 

III. ВОДОСТОПАНСКА СОГЛАСНОСТ И ВОДО-
СТОПАНСКА ДОЗВОЛА 

Член 8 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

водостопанство, издава водостопанска согласност 
за изградба на: 

— водовод и канализација; 
— бунари и цистерни; 
— системи за наводнување и одводнување на 

површина до 200 ха на сите реки, освен на реката 
Вардар, 

— акумулации до 2 милиони кубика вода; 
— објекти за уредување на порои; 
— објекти за одбрана од поплави и регулација 

на водотекови, 
— воденици, влачари, валавици и слични за-

наетчиски работилници на вода; 
— помали индустриски објекти што користат 

вода од локални извори; и 
— јавни патишта од IV ред. 

Член 9 
Кон поднесокот со КОЈ се бара издавање на 

водостопанска согласност се прилага и инвести-
ционо-техничка документација. 

Член 10 
Општинскиот орган на управата, надлежен 

за водостопанството!, издава водостопанска дозвола 
за употреба и искористување на вода за објекти 
и постројќи за чија изградба издал водостопанска 
согласност. 

Член 11 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

водостопанството ги определува местата на приход-
ните водотекови и природни објекти за собирање 
на Бода на кои, без водостопанска дозвола за цели 
од член 41 од Основниот закон за води, не може 
да се употребува односно искористува вода. 
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Полевање на бавчи без водостопанска дозвола 
може да се врши само ако површината на бавчата 
не е поголема од 1 денар. 

Член 12 
Поднесокот со кој се бара издавање на водо-

стопанска дозвола за употреба односно искорис-
тување вода ги содржи, покрај општите, и следните 
податоци: количеството, локацијата, намената, вре-
мето и начинот на кој водата ќе се употребува од-
носно користи, како и решение за извршениот тех-
нички преглед на изградениот објект односно по-
стројка, ако за односниот објект задолжително се 
врши технички преглед. 

Член 13 
Водостопанската согласност односно водосто-

панската дозвола престанува да важи ако во ро-
кот, определен во согласноста односно дозволата 
а кој рок не може да биде подолг од 2 години, 
не се пристапи кон изградбата на објектот или 
постројката односно ако без оправдани причини 
водата не се употребува или искористува. 

IV. ЗАШТИТА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИ 

Член 14 
Планот за одбрана од поплави се изготвува за 

секое водно подрачје одделно. 
Планот за одбрана од поплави го донесува оп-

штинското собрание Ако водното подрачје се про-
тега на територија на две или повеќе општини, 
планот го донесуваат односните општински собра-
нија спогодбено. 

Член 15 
Планот за одбрана од поплави се донесува по 

претходно прибавено мислење од заинтересираните 
органи и организации, како' и од општинските со-
бранија на соседните водни подрачја со кои имаат 
заеднички водотекови 

Член 16 
Планот за одбрана од поплави се донесува се-

која година најдоцна до крајот на месец септем-
ври за ид,ната година. 

Член 17 
Извршувањето на планот за одбрана од по-

плави се врши на начин определен со ТОЈ план 

Член 18 
Надоместокот за учество во одбрана од поплави 

на работните организации и граѓаните од член 53 
став 2 и член 54 став 2 од Основниот закон за води, 
доколку нивното учество не е сврзано со директна 
заштита на сопствен имот, го плаќа општината, 
доколку со друг пропис не е поинаку определено. 

Надоместокот за опрема, материјал и други 
потребни средства со кои работните организации 
и граѓаните од претходниот став учествуваат во 
одбрана од поплави, се утврдува во височина на 
стварните трошоци, а се исплатува врз основа на 
доставена сметка, односно пријава од граѓанинот. 

Надоместокот за лична работа на граѓаните 
им се исплатува во височина на ^остварениот ли-
чен доход, а се исплатува врз основа на потвр-
дата од органот односно организација во која гра-
ѓанинот е во работен однос. 

Решението за признавање право на надоместок 
и за определување височината на тој надоместок, 
посебно за секој учесник: во одбраната од поплава, 
го донесува органот што ќе го определи општин-
ското собрание што го донело планот за одбрана 
од поплави. 

Член 19 
За обезбедување на одбранбените насипи, оп-

штинското собрание ќе ги определи местата во ши-
рочина до 50 метри од ножиците на насипот, на 
кои без посебно одобрение е забрането изведу-
вање на работи и преземање на мерки со кои би 
можела да се загрози нивната стабилност, а осо-
бено: 

— вадење земја од насипот, садење дрвја и 
грмушки на насипите, набивање колци во ножи-
ците на насипот, подигање огради или објекти, ос-
вен објекти кои се составен дел на системот за од-
брана од поплави; 

— копање и дупчење на бунари, јами и канали; 
— пуштање на добиток на настапите за пасење 

или премин; 
— вршење на сообраќај. 

Член 20 
Заради одржување коритата на водотековите, 

акумулационите и ретенционите базени и нивните 
брани ЕО исправна состојба на местата што ќе ги 
определи општинското собрание, забрането е без 
посебно одобрение: 

— да се внесува камен, земЈа, јаловина како 
и други материјали во водотековите или акумула-
ционите и ретенционите базени; 

— да се изведуваат работи кои би ја загрозиле 
браната односно нејзината намена; 

— во близината на акумулационите или ретен-
ционите базени да се менуваат природните услови 
на теренот, поради што би можело да дојде до 
лизгање на теренот, по Јава на ерозии, создавање 
на вододерини и порои. 

Член 21 
Одобрението од член 19 и 20 од овој закон 

го издава општинскиот орган на управата, над-
лежен за водостопанството. 

V. ВОДОСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 22 
Водните подрачја од член 3 на ОВОЈ закон прет-

ставуваат неделива природна, хидрографска и 
економска целина и на сское1 в оддо подрачје се 
основа најмногу по една водостопанска органи-
зација. 

Кога водостопанската организација се основа 
за едно водно подрачје, основач на таа организа-
ција е општинското собрание, а ако вод,ното под-
рачје се протега на територија на две или повеќе 
општини — спогодбено собранијата на тие општини. 

Член 23 
Во управувањето со водостопанската органи-

зација во работите од посебниот општествен ин-
терес учествуваат и претставници на заинтереси-
раните организации и општествената заедница, 
како и граѓаните корисници на водостопански об-
јекти и постројќи (претставници на општествената 
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заедница). Бројот на претставниците на општестве-
ната заедница не може да изнесува повеќе од 50% 
од вкупниот број на членовите на органот на само-
управувањето. 

Претставници на општествената заедница уче-
ствуваат во одлучувањето за работите од посеб-
ниот општествен интерес, и тоа во: 

— донесувањето на програми и планови за 
водостопанските работи; 

— донесувањето на акти за користење на водо-
стопански објекти и постројки; 

— утврдувањето височината на надоместокот 
за користење на водостопанските објекти и на-
чинот на неговото пресметување. 

Член 24 
Бројот на претставниците на општествената 

заедница во органот на управување на организа-
цијата се утврдува со статутот на организацијата. 

Член 25 
Одредбите на статутот, со кои се утврдува на-

чинот на учеството на претставниците на опште-
ствената заедница во управувањето со организа-
цијата, правилникот за височината и начинот на 
пресметувањето на надоместокот за користење на 
водостопанските објекти и постројки, другите оп-
шти акти со кои се уредуваат правата и обврс-
ките на корисниците како и плановите и програмите 
за водостопанските работи на водостопанската ор-
ганизација, се донесуваат во согласност со општин-
ското собрание на чија територија се наоѓа седи-
штето на организацијата. 

Органот од став 1 од овој член дава соглас-
ност и на акти за промена на дејностите или седи-
штето на претпријатието, спојување, припојување 
или делба, за издвојување одделни единици од 
составот на претпријатието или за претворање на 
претпријатието во установа. 

Именување и разрешување на директорот на 
организацијата се врши во согласност со органот 
од став 1 од овој член. 

Член 26 
За основни средства на водостопанската орга-

низација се сметаат, покрај средствата утврдени 
со Основниот закон за водите, и одделни делови 
на природните водотскови кои се функционално 
вклопени во хидромелиоративен систем или кои 
со регулациони работи изгубиле својство на при-
роден водотек. 

Водотекот од став 1 на овој член го прогласува 
за основно средство општинскиот орган на упра-
вата надлежен за водостопанството. 

Член 27 
Водостопанската организација може на одделни 

корисници на вода привремено да им го ограничи 
или ускрати користењето на вода од нејзините 
вештачки водотекови односно вештачки објекти 
за собирање на вода само во случај на недостиг 
на вода или во случај на оштетување на водосто-
панскиот објект односно постројка како последица 
од виша сила. 

Условите за привремено ограничување или 
ускратување користење на вода и редоследот на 
корисниците во ограничувањето или ускратува-

њето правото на користење на вода се утврдува со 
посебен правилник. Со тој правилник се уредува и 
прашањето за надоместување на шт:ти:е што ќе н а -
станат поради ограничувањето или ускратување1!^ 
правото на користење на водата. 

Правилникот од став 2 на овој член го потвр-
дува општинското собрание, на чија територија 
се наоѓа седиштето на организацијата што го до-
нела правилникот. 

Член 28 
Индивидуалните сопственици на земјоделско 

земјиште задолжително соработуваат со водосто-
панската организација во изведувањето на подроб-
на каналска мрежа за одводнување и наводнување 
со вложување на сопствени парични и други сред-
ства или работна рака. 

Видот и обемот на учеството од претходниот 
став го определува општинското собрание, на чија 
територија се изведува подробната каналска мрежа. 

Член 29 
Дозвола за изградба на подробна каналска 

мрежа за одделни атари во системот за наводну-
вање или одводнување, во чие подрачје влегуваат 
земјоделски површини во граѓанска сопственост 
со најмалку 50%, не може да се издаде ако по-
веќе од една половина од индивидуалните корис-
ници на тие површини, по пат на референдум, не 
се искажат за нејзината изградба. 

Член 30 
Мелиоративно подрачје, во смисла на член 88 

од Основниот закон за води, се смета земјиштето 
што се наоѓа во подрачјето на влијанието на об-
јектите и постројките за одводнување, како и оние 
земјишта на кои функционирањето на објектите 
и постројките за одводнување посредно влијае на 
попогодно природно истечување на површинските 
или подземните води. 

Границите на мелиоративиото подрачје, според 
критериумите од став 1 на овој член, ги утврдува 
општинското собрание. 

Член 31 
Надоместокот за наводнување корисникот не е 

должен да го плаќа ако организацијата на корис-
никот не му овозможи користење на вода во со-
гласност со склучениот договор за наводнување. 

Член 32 
Надоместокот за заштита на земјиштето од 

ерозија го плаќаат сите сопственици односно ко-
рисници на земјиштата што се заштитуваат со 
против ерозивни мерки и работи. 

Надоместокот од претходниот став треба во 
себе да ги содржи трошоците за одржувањето и 
амортизаци ј ата. 

Член 33 
Височината на надоместокот од член 87 став 

2 од Основниот закон за води, освен, надоместо-
кот за заштита на земјиштето од ерозија, се утвр-
дува врз основа на трошоците за одржување и 
реконструкција, амортизација, погонски, експло-
атациони и управни трошоци, ануитети на основ-
ните средства, како и просечната стопа на акуму-
лација што ја остваруваат земјоделските органи-
зации на тоа подрачје. 
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Член 34 
Наплатата на надоместокот за одводнување и 

наводнување и за заштита на земјиштето од еро-
зија од индивидуални земјоделски производители 
ја врши водостопанската организација, доколку 
собранието на општината не одлучи наплатата за 
сметка на организацијата да ја врши општинскиот 
орган на управата, надлежен за финансии, на на-
чин пропишан за наплата на даноците. 

VI. КАТАСТАР НА ВОДИ И ВОДОСТОПАНСКИ 
ОБЈЕКТИ, ПОСТРОЈКИ И ВОДНА КНИГА 

Член 35 
Катастарот на водите и водостопански објекти 

и постројки го води Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство. 

Промените во катастарот од став 1 на овој 
член се внесуваат најмалку еднаш годишно и тоа 
врз основа на елементите и податоците што ги 
даваат хидрометеоролошкиот завод и водостопан-
ските организации како и по изводи од водните 
книги. 

Член 36 
Републичкиот секретар за земјоделство и шу-

марство 'ќе донесе поблиски прописи за содржи-
ната и начинот на водењето на катастарот на во-
дите и водната книга. 

VII. ВОДОСТОПАНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 37 
Општинскиот орган на водостопанската инспек-

ција ги врши сите работи на водостопанската ин-
инспекција, освен работите од член 38 на овој закон. 

Член 38 
Републичкиот орган на водостопанската инспек-

ција врши надзор над изградбата на водостопан-
ските објекти и постројки и изведувањето на водо-
стопанските и други работи, за кои водостопанска 
согласност и водостопанска дозвола издал репуб-
личкиот водостопански орган, како и над испу-
штањето на отпадните и загадените води од страна 
на работни и други организации, граѓански правни 
лица и граѓани. 

Член 39 
Ако општинскиот орган на водостопанската ин-

спекција не изврши некоја од работите од својата 
надлежност, таа работа може да ја изврши репу-
бличкиот орган на водостопанската инспекција на 
трошок на општинскиот орган на водостопанската 
инспекција што бил должен да ја изврши таа 
работа. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Работна или друга организација или друго 

правно лице ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 1.000.000 динари, ако на местото што го 
определило општинското собрание, без посебно 
одобрение, изврши работа или презема мерка од 
член 19 и 20 од овој закон. 

За дејствие од претходниот став ќе се казни 
за прекршок со парична казна до 150.000 динари и 

одговорното лице во работна или друга организа-
ција, или друго правно лице. 

Член 41 
Со парична казна до 50.000 динари ќе с?е казни 

за прекршок граѓанин кој ќе изврши дејствие од 
член 40 на овој закон. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Водостопанските основи ќе се донесат на ј -

доцна до крајот на 1967 година. 

Член 43 
Водостопанските организации од член 22 став 

2 на овој закон ќе се основат најдоцна до крајот 
на 1965 година. 

Член 44 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за водите („Сл. весник 
на НРМ" бр. 11/57 и „Сл. весник на СРМ" бр. 16/65), 
сите Дописи донесени врз основа на него, одред-
бите од член 29—34 од Законот за хидромелио-
ративните системи („Сл. весник на НРМ" бр. 42/61 
и „Сл. весник на СРМ" бр. 16/65) и одредбите од 
член 2, 20 и 21 од Законот за заштита на земји-
штето од ерозија и порои („Сл. весник на НРМ" 
бр. 20/60 и „Сл. весник на СРМ" бр. 16/65). 

Член 45 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

284. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВИСОЧИНАТА НА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС 
ВО 1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за височината на вод-
ниот придонес за 1965 година што Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија го донесе на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 28 
јули 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 28 јули 1965 година. 

У. број 1150/65 
29 јули 1965 година Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС 

ВО 1965 ГОДИНА 

Член 1 
Воден придонес во 1965 година за употребена 

или искористена вода плаќаат работните организа-
ции според одредбите на овој закон. 

Член 2 
Воден придонес плаќаат: 
1. Хидроелектраните — по 0,08 динари за 1 К 

ТАЃх произведена електрична енергија; 
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2. термоелектраните — по 0,03 динари за К\АЃХ 
произведена електрична енергија; 

3. стопанските организации на хемиската инду-
стрија, индустријата на целулоза и хартија, црна 
металургија и рудници на јаглен — по 2 динари 
за 1мЗ употребена или искористена вода; 

4. индустриските и рударските стопански орга-
низации и индустриските и рударските погони на 
другите стопански организации — по 3 динари за 
1 мз употребена или искористена вода. 

Термоелектрани во смисла на овој закон се 
и погоните на стопанските организации од дру-
гите гранки и области на стопанството кои произ-
ведуваат електрична енергија. 

Член 3 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии, во согласност со републичкиот секретар за зем-
делство и шумарство, да донесе поблиски прописи 
за пресметување и уплатување на водниот при-
донес. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 април 1965 година. 

285. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛ-
ЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ ОДНОСНО 
ПОДГРУПИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО КОИ МОЖЕ ДА 
СЕ ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 

1964 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за продолжување в а ж -
носта на Одлуката за определување гранки, групи 
односно подгрупи организации во кои може да се 
определи додатен придонес за здравствено осигу-
рување на работниците во 1964 година, што Собра-
нието на СРМ го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 28 јули 1985 година и сед-
ницата на Стопанскиот собор одржана на 28 јули 
1965 година. 

У. бр. 157/65 Претседател 
29 јули 1965 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ, ГРУПИ 
ОДНОСНО ПОДГРУПИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО КОИ 
МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДОДАТЕН ПРИДОНЕС 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО 1964 ГОДИНА 

Член 1 
Важноста на Одлуката за определување гран-

ки, групи и подгрупи организации во кои може да 
се определи додатен придонес за здравствено оси-

гурување на работниците во 1964 година, објавена 
во „Службен весник на СРМ" бр. 18/64, се про-
должува и во 1965 година. 

Член 2 
Додатниот придонес според овој закон се опре-

делува во оние организации во кои има над 20 за-
послени работници и во кои трошоците за здрав-
ствено осигурување ја надминуваат граничната ви-
сочина на просекот на трошоците што ја утврдило 
Собранието на комуналната заедница за социјално 
осигурување за најмалку 10%. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а одредбите од член 2 ќе 
се применуваат од 1. VII. 1965 година. 

286. 
Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИ-
СОКАТА ГРАНИЦА НА СТОПАТА НА ОСНОВ-
НИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ 
АВГУСТ—ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за највисоката граница 
на стопата на основниот придонес за здравствено 
осигурување на работниците за периодот август— 
декември 1965 година, што Собранието на Соција-
листичка Република Македонија го донесе на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 23 јули 
1965 година и седницата на Стопанскиот собор одр-
жана на 28 јули 1965 година. 

У. бр. 158/65 
29 јули 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА НА СТОПАТА НА 
ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ПЕРИО-

ДОТ АВГУСТ—ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИНА 

Член 1 
Највисоката граница до која собранијата на ко-

муналните заедници можат да ја определат стопата 
на Основниот придонес за здравствено осигурува-
ње на работниците за периодот август—декември 
1965 година се утврдува на 7,70% од пропишаните 
основи за определување на придонесите. 

Член 2 
Овој закон влегува ЕО сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1 ав-
густ 1965 година. 
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287. 
Врз основа на член 108 од Основниот закон за 

финансирање на општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ", број 31/64), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28. VII. 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 28ЛШ. 1965 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се задолжува Социјалистичка Република 
Македонија ка ј Југословенската инвестициона бан-
ка — Белград на име зголемување на кредитот за 
основни средства за плаќање поскапувањето на 
увозната опрема од средствата на кредитниот фонд 
на Банката во износ од: 

Динари 1.094.611.000 - (една милијарда деве-
десет и четири милиони шестотини и единаесет 
илјади) со рок на отплата од 25 години и каматна 
норма 4% која се пресметува годишно. 

2. Кредитот од претходната точка Стопанската 
банка на СРМ ќе го даде на користење на прет-
пријатието во изградба Рудници и железарница 
„Скопје" - Скопје. 

3. Кредитот ќе се отплатува во годишни ануи-
тети од крајниот корисник. 

4. Договорот за задолжување по оваа одлука 
во името на Социјалистичка Република Македо-
нија ќе го заклучи републичкиот секретар за ф и -
нансии. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 52 
28. VII. 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

288. 
Врз основа на член 108 од Основниот закон за 

финансирање на општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ", број 31/64), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28. VII. 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 28ЛШ. 1965 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се задолжува Социјалистичка Република Ма-
кедонија ка ј Стопанската банка на СРМ, на име 
привремен кредит за учество, од средствата на 
фондот на Федерацијата за кредитирање стопан-
скиот развиток на стопански недоволно развие-
ните републики и краишта во износ од: 

Динари 2,322.000.000 (две милијарди триста два-
есет и два милиони). 

Рокот на отплатата и другите услови на кре-
дитот ќе бидат исти под кои Стопанската банка 
тие средства ќе ги добие од Фондот на Федера-
цијата за кредитирање на стопански недоволно 
развиените републики и краеви, освен каматната 
норма, која може да биде поголема за 1%. 

2. Кредитот од точка 1 на оваа одлука, Стопан-
ската банка на СРМ ќе го даде на користење на 
претпријатието во изградба Рудници и железар-
ница „Скопје" — Скопје, за учество во траншата 
за 1965 година. 

3. Кредитот ќе се отплатува во годишни ануи-
тети наназад од крајниот корисник. 

4. Договорот за задолжување по оваа одлука 
во името на Социјалистичка Република Македо-
нија ќе го заклучи републичкиот секретар за ф и -
нансии. 

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 57 
28. VII. 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

289. 
Врз основа на член 108 од Основниот закон за 

финансирање на општествено-политичките заед-
ници („Службен лист на СФРЈ", број 31/64), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28. VII. 1965 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 28ЛШ. 1965 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се задолжува Социјалистичка Република 
Македонија ка ј Стопанската банка на СРМ — 
Скопте, на име долгорочен кредит од средствата 
на Републичкиот фонд за станбена изградба во 
износ од: 

Динари 633,000.000 — (шестотини триесет и три 
милиони) со рок на отплата од 20 години и камат-
на норма 1% која се пресметува годишно. 

2. Кредитот од точка 1 на оваа одлука Сто-
панската банка на СРМ ќе го даде на користење 
на Рудници и железарница „Скопје" — Скопје на 
име учество за изградба на станови. 

3. Кредитот ќе се отплатува во полугодишни 
ануитети од крајниот корисник, чија висина ја 
определува банката. 

4. Договорот за задолжување по оваа одлука 
во името на Социјалистичка Република Македо-
нија ќе го заклучи републичкиот секретар за фи-
нансии. 
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5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето ЕО „Службен весник на СРМ". 

Бр. 58 
28. VII. 1935 година 

Скопје 
Претседател 

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

290. 
Врз основа на член 64 од Законот за финанси-

рање на општествено-политичките заедници во СР 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 9/65 го-
дина), Собранието на СРМ, на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 28. УП. 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 28. VII. 
1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКА-

ТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА - БЕЛГРАД 

1. Социјалистичка Република Македонија и дава 
гаранција на Југословенската инвестициона банка 
— Белград за одобрен кредит на Органско-хеми-
ската индустрија „Наум Наумовски — Борче" во 
Скопје. 

2. Гаранцијата се дава за одобрениот инвести-
ционен бескаматен кредит од средствата на Сојуз-
ниот фонд за научна работа — Белград, за набавка 
на увозна опрема во износ од: 

Динари 30.000.000. - (триесет милиони) со рок на 
враќање од 10 години. 

3. Кредитот ќе се отплатува во полугодишни 
ануитети уназад од крајниот корисник. 

4. Во случај на активирањето на гаранцијата, 
Републиката гарантира со сите средства на буџетот 
и на своите фондови, освен со средствата потребни 
за лични и други расходи кои имаат карактер на 
лични примања. 

5. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии во името на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да ја потпише гаранцијата. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 59 
28. VII. 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

277. Указ за прогласување на Законот за упо-
треба на дополнителните средства за заед-
нички резерви на стопанските организации 713 
Закон за употреба на дополнителните сред-
ства за заеднички резерви на стопанските 
организации — — — — — — — — 713 

278. Указ за прогласување на Законот за са-
моуправување и работни односи во орга-
ните на управата — — — — —- — — 714 
Закон за самоуправување и работни од-
носи во органите на управата — — — 714 

279. Указ за прогласување на Законот за орга-
ните за водење на постапка по прекршо-
ците — — — —- — — — — — — 721 
Закон за органите За водење на постапка 
по прекршоците — — — — — — — 721 

280. Указ за прогласување на Законот за уго-
стителска дејност на граѓаните — — — 724 
Закон за угостителска дејност на граѓаните 724 

281. Указ за прогласување на Законот за из-
мена на Законот за републичките придо-
неси и даноци на граѓаните — — — — 728 
Закон за измена на Законот за републич-
ките придонеси и даноци на граѓаните — 729 

282. Указ за прогласување на Законот за ви-
сината на приходите кои не влијаат на 
правото на паричен надоместок за време 
на привремена бззработност — — — — 729 
Закон за висината на приходите кои не 
влијаат на правото на паричен надоместок 
за време на привремена безработност — 729 

283. Указ за прогласување на Законот за води 729 
Закон за води — — — — — — — 730 

284. Указ за прогласување на Законот за висо-
чината на водниот придонес за 1965 година 733 
Закон за височината на водниот придонес 
во 1965 година — — — — — — — 733 

285. Указ за прогласување на Законот за про-
должување важноста на Одлуката за опре-
делување гранки, групи односно подгрупи 
организации во кои може да се определи 
додатен придонес за здравствено осигуру-
вање на работниците во 1964 година — — 734 
Закон за продолжување важноста на Од-
луката за определување гранки, групи од-
носно подгрупи организации во кои може 
да се определи додатен придонес за здрав-
ствено осигурување на работниците во 1964 
година — — — — — — —- — — 734 

286. Указ за прогласување на Законот за на ј -
високата граница на стопата на основниот 
придонес за здравствено осигурување на 
работниците за периодот август—декември 
1965 година — - — — - - - - 734 
Закон за највисоката граница на стопата 
на основниот придонес за здравствено 
осигурување на работниците за периодот 
август—декември 1965 година — — — 734 

287. Одлука за задолжување на Социјалистич-
ка Република Македонија — — — — 735 

288. Одлука за задолжување на Социјалистич-
ка Република Македонија — — — — 735 

289. Одлука за задолжување на Социјалистич-
ка Република Македонија — — — — 736 

290. Одлука за давање гаранција на Југосло-
венската инвестициона банка — Белград — 736 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско"издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а. Пошт. фах, 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-698 

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