
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 10 март 1975 
С к о п ј е 

Број 8 Год. XXXI 

Претплатата за 1975 година изне-
сува 300 динари. Овој број чини 
6 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

47. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА 
ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ 

ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за стапките на данокот на доход на орга-
низациите на здружениот труд и за даночните 
олеснувања и ослободувања, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Собо-
рот на здружениот труд, одржана на 26 февру-
ари 1975 година. 

Број 06-284/2 
27 февруари 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИ-
ТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧ-

НИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 1 
Во Законот за стапките на данокот на доход 

на организациите на здружениот труд и за даноч-
ните олеснувања и ослободувања („Службен вес-
ник на СРМ", број 9/74 и 20/74), во член З-а по 
бројката „1974" се додаваат зборовите „и 1975". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а одредбата 
на член 1 ќе се применува од 1 јануари 1975 го-
дина. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 го-
дина. 

Број 06-70/5 
27 февруари 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

48. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд, 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за меѓусебните односи на работни-

ците во здружениот труд („Службен весник на 
СРМ" број 16/74 год.), во член 26, по став 1 се до-
дава нов став кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на овој член, за извр-. 
шување на одредени работи кои по својата приро-
да траат одредено време (сезонски работи), во ос-
новните организации на здружениот труд од об-
ласта на земјоделството, градежништвото, градеж-
ната индустрија, туризмот и угостителството, ра-
ботникот може да го здружи својот труд на одре-
дено време, но не подолго од 9 месеци во една ка-
лендарска година." 

Во став 2 зборовите: „претходниот став" се за-
менуваат со зборовите: „став 1 и 2". 

Досегашниот став 2 на истиот член станува 
став 3, став 3 станува став 4, став 4 станува став 
5 и став 5 станува став 6. 

Член 2 
Во член 71, став 1 по последната алинеја точ-

ката се заменува со точка и запирка и се додава 
нова алинеја која гласи: 

,, — продажба на детски весници и списанија". 

Член 3 
Во член 72, став 2, по зборовите: „основна ор-

ганизација", зборовите до крајот на ставот се ме-
нуваат и гласат: „во случаите утврдени со само-
управната спогодба за уредување на меѓусебните 
односи ва здружениот труд, а доколку за извршу-
вање на работите или задачите се бараат посебни 
услови (обученост, подготвеност, посебни работни 
места, подобност или стручност итн.), како и за 
вршење на одредени работи во областа на земјо-
делството кои се итни и неодложни (прибирање 
на' производи, складирање, пакување, товарење, 
растоварување и сл,)". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
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49. 
Тргнувајќи од одлуките на X конгрес на СКЈ, 

VI конгрес на СКМ, Заклучоците на VI седница 
на Претседателството на ЦК на СКЈ, излагањето 
на другарот Тито на VII конгрес на ССЈ, со Ре-
золуцијата за основите на заедничката политика 
на економскиот и социјалниот развој на СР Маке-
донија во 1975 година, штедењето е прифатено ка-
ко еден од важните услови за постигање на по-
стабилен развој на стопанството и сузбивање на 
инфлацијата. 

За остварување на политиката на економскиот 
и социјалниот развој на Републиката во 1975 го-
дина и за обезбедување на постабилен развој на 
стопанството и општествените дејности за натамо-
шен реален пораст на животниот стандард, подо-
брување на материјалната положба и репродук-
тивната способност на стопанството и намалување 
влијанието на инфлаторните движења, 

Собранието на СР Македонија, врз основа на 
член 318, став 2 од Уставот на СР Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд, 
Соборот на општините и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 26 февруари 1975 година, донесе 

ПРЕПОРАКА 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА АКЦИЈА ЗА ШТЕДЕЊЕ 

I 
Имајќи го предвид општествено-економското 

значење на штедењето, сите организации на здру-
жениот труд, самоуправните интересни заедници, 
општествено-политичките заедници и другите учес-
ници во општествената репродукција, како и сите 
работни луѓе во здружениот труд и граѓаните, тре-
ба да се вклучат во општествената акција за ште-
дење која треба да биде секојдневна и трајна за-
дача. 

1. Организациите на здружениот труд својата 
активност за штедење особено треба да ја насочат 
кон следните пунктови: 

— оптимално и рационално користење на ка-
пацитетите и другите средства за работа, со зго-
лемување на обемот на производството, воведува-
ње на повеќе смени, зголемување на асортиманот 
на производството, поголема производно-техничка 
кооперација и интеграција, со отстранување на 
тесните грла во процесот на производството и сл. 

— рационално и економско трошење на енер-
гетските и технолошките горива, суровините, ре-
продукционите и другите материјали преку нама-
лување на потрошувачката на електрична енер-
гија, нафтата и нафтените деривати, јагленот, 
коксот и сл.; намалување на калото, растурот, кр-
шот, ломот, расипувањето во процесот на произ-
водството и прометот со собирање и користење на 
отпадните материјали што се од посебно значење 
за одделни организации на здружениот труд (ста-
ро железо, отпадни хартии, стакло, крпи, коски и 
Д Р У Г О ) . 

Особено треба да се посвети внимание на ште-
дењето на горивата, суровините и репродукционите 
материјали што се увезуваат и да се вложат на-
пори за преориентација на снабдување од домаш-
ни извори. Во таа смисла да се преиспитаат нор-
мите и нормативите во потрошувачката на суро-
вини и репродукциони материјали и да се вградат 
механизми и стимулативни мерки за нивно рацио-
нално трошење, 

— подобро искористување на работното време 
и работната сила и зајакнување на работната дис-
циплина, преку намалување на сите видови изгу-
бено работно време во процесот на производството 
поради нерешени технолошки грла, меѓуфазно че-
кање, транспорт, застој поради ^благовремен до-
тур на суровини и репродукциони материјали, не-
достиг на електрична енергија и слично; намалу-
вање на отсуствата од работа, повреди на работни 
места, со зајакнување на хигиено-техничката за-
штита и подобрување на условите за работа, со 
разместување на работни места соодветни на ква-

лификациите и работните способности, како и во-
ведување на стимулативни мерки за зголемување 
на продуктивноста на трудот, за рационално иско-
ристување на работното време и за зајакнување 
на работната дисциплина, 

— подобрување во користењето и обртот на 
обртните средства преку намалување на сите пре-
кумерни залихи на суровините, материјалите и 
готовите производи, ослободување од непотребните 
суровини и репроматеријали кои немаат употребна 
вредност, намалување на побарувањата преку за-
брзување на наплатата во платниот промет, при-
менување на компензации и слично, 

— сведување во реални рамки на ^производ-
ните трошоци, како што се: репрезентацијата, ре-
кламите, користењето на службените коли, телефо-
ните, службените патувања во земјата и странство, 
судските спорови и слично, 

— стимулирање на иновациите, рационализа-
циите, творечкиот труд, со цел да се обезбеди по-
големо производство и ефикасност во стопанису-
вањето и рационална организација на здружениот 
труд, 

—- подобрување на квалитетот и асортиманот 
на производите и услугите, во согласност со по-
требите на домашниот и странскиот пазар и вове-
дување на такви механизми во поврзувањето на 
производната со прометната сфера, кои значител-
но ќе влијаат врз намалувањето на производните 
и прометните трошоци, 

— ефикасно и рационално користење на инве-
стиционите средства, преку побрзо ефектуирање и 
скратување рокот на изградбата, со одбегнување 
на луксузна и скапа градба на административни и 
други придружни непроизводни и нестопански об-
јекти. Посебен напор треба да вложат крупните 
организации во изградба, чие финансирање се вр-
ши со учество на странски средства. 

Во станбената изградба да се преземат мерки 
за намалување трошоците на градбата, трошоците 
за комуналното уредување, благовремено решава-
ње на локациите и имотноправните односи, вове-
дување на стандарди и друго, 

— комуналните организации, во соработка со 
општинските собранија, нивните извршни органи, 
месните заедници и со активно учество на граѓа-
ните да организираат акции за собирање на от-
падни материи во домаќинствата, организациите на 
здружениот труд и другите организации и заед-
ници. 

2. Самоуправните интересни заедници да обез-
бедат потрошувачката да се сведе во реални рам-
ки, утврдени со Резолуцијата за основите на за-
едничката политика на економскиот и социјалниот 
развој на СР Македонија во 1975 година. 

3. Општествено-политичките заедници да пре-
земат мерки за порационално користење на буџет-
ските средства; преку подобрување организацијата 
и методот на работа да обезбедат максимална ра-
ционализација и економија на трудот и средствата, 
со што ќе се намалат буџетските расходи, па ќе се 
овозможи натамошно растоварување на стопан-
ството. 

И самоуправните интересни заедници и опште-
ствено-политичките заедници да ги сведат во нај-
нужна мерка средствата за нестопански инвести-
ции, репрезентации и за други слични намени. 

4. Одржувањето на собири, прослави, јубилеи, 
советувања и слично, да се сведе на најнужно ни-
во, со што ќе се намали оптоварувањето на дохо-
дот на организациите на здружениот труд, буџет-
ските расходи и расходите на самоуправните ин-
тересни заедници. 

5. Со својот домаќински однос кон трошењето 
на личните средства и користењето на средствата 
од општествениот стандард, граѓаните и работните 
луѓе активно ќе се вклучат и ќе придонесат за ус-
пешната реализација на општествената акција за 
штедење. Нивниот придонес особено е значаен со 
рационалното користење на електричната енергија, 
нафтата, бензинот, водата и слично, и учеството 
во собирањето на отпадни материи: старо железо, 
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хартија, стакло, крпи, отпадоци од храна и друго. 
Со тоа општествената заедница би заштедела зна-
чителни средства. 

П 

За успешно остварување на Препораката, орга-
низациите на здружениот труд, самоуправните ин-
тересни заедници, општествено-политичките заед-
ници, државните органи, другите организации и 
заедници, треба да го забрзаат донесувањето на 
програмите за штедење и да ги утврдат мерките 
за нивно спроведување. Овие програми треба да 
претставуваат обврска за работните луѓе. 

Општествената и работничката контрола ак-
тивно да се ангажира во спроведувањето на мер-
ките предвидени со програмите на штедење. Служ-
бата на општественото книговодство посебно да ја 
зајакне својата контрола на трошењето на сред-
ствата. 

Средствата за јавно информирање активно да 
се вклучат во акцијата за штедење, поттикнувај-
ќи ги нејзините носители за доследно спроведува-
ње на предвидените мерки и информирајќи ја 
јавноста за постигнатите ефекти од штедењето. 

Органите на самоуправувањето на организаци-
ите на здружениот труд и на другите самоуправни 
организации и заедници и државните органи да 
ја разгледаат оваа препорака и да преземат мерки 
за нејзино спроведување. 

Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија да го следи остварувањето на оваа пре-
порака и за тоа повремено да го известува Со-
бранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-479/2 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, с. р, 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, с. р. 

50. 
Врз основа на член 6, став 2 од Законот за 

Наградата на Антифашистичкото веќе на народ-
ното ослободување на Југославија („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 59/72), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 26 февруари 
1975 година, и на седницата на Општествено-по-
литичкиот собор, одржана на 26 февруари 1975 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО 

ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АВНОЈ 

I 

Се разрешуваат од членови во Одборот за На-
градата на Антифашистичкото веќе на народното 
ослободување на Југославија, поради истечување 
на времето за кое се именувани и тоа: 

1. Киро Хаџи Василев, 
2. Драги Тозија, и 
3. Иван Петров, 

II 

За членови во Одборот за Наградата на Анти-
фашистичкото веќе на народното ослободување на 
Југославија се избираат: 

1. Гога НИКОЛОВСКИ, претседател на Опште-
ствено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

2. д-р Благој Попов, професор на Природно-
математичкиот факултет во Скопје; и 

3. д-р Александар Спасов, професор на Фило-
зофскиот факултет во Скопје. 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-493 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

51. 
Врз основа на член 3, став 2, од Законот за 

финансирање на изградбата, одржувањето и ре-
конструкцијата на патиштата („Службен весник 
на СРМ" бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 
година, и на седницата на Општествено-политич-
киот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА 

I 

Во Советот за изградба, одржување и рекон-
струкција на патиштата се именуваат: 

а) за претседател: 
— Коце Јаневски, досегашен директор на Ре-

публичкиот фонд за патишта; 
б) за членови: 
1. Драги Андреев, член на Извршниот совет 

на Собранието на општината Гевгелија и начал-
ник на Одделението за имотно-правни и станбено-
комунални работи; 

2. Славе Атанасовски, претседател на Собра-
нието на општината Делчево (делегат во Општес-
твено-политичкиот собор на Собранието на СР Ма-
кедонија; 

3. инж. Благоја Бањански, претседател на Са-
моуправната интересна заедница за комунални ра-
боти и патишта — Кавадарци; 

4. Марија Бадева, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на работа во „Македонија проект" — 
Скопје; 

5. Инает Даути, потпретседател на Собранието 
на општината Струга; 

6. инж. Коста Ефтимов, технички директор на 
Водостопанското претпријатие „Струмички Слив" 
— Струмица; 

7. Страхил Иванов, дипл. град. инженер во 
Здружениот земјоделски комбинат „Македонија" 
— Св. Николе; 

8. Кирил Ивановски, секретар на Секретарија-
тот за градежништво, урбанизам и станбено-ко-
мунални работи на Собранието на општината При-
леп; 
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9. Славко Јовановски, потпретседател на Со-
бранието на општина Пробиштип; 

10. Ариф Арифи, делегат на Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ; 

11. инж. агр. Миле Кукутанов, претседател 
на Собранието на општина Радовиш; 

12. Сута Маја, секретар на Собранието на оп-
штина Крушево; 

13. Перо Митев, секретар на Општинскиот ко-
митет на СКМ — Т. Велес (дипломиран еконо-
мист); 

14. Славе Митковски, директор на Шумското 
производно претпријатие „Бигла" и неплатен прет-
седател на Собранието на општина Демир Хисар 
(дипл. шумарски инженер); 

15. Јанко Михајлов, претседател на Извршни-
от совет на Собранието на општина Виница; 

16. Стојан Наков, раководител на градежната 
оператива во РИК „Силекс" — Кратово (градежен 
техничар); 

17. Климе Наневски, потпретседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на општината Охрид; 

18. Славчо Николовски, претседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на општина Крива Па-
ланка (дипл. правник); 

19. Владимир Николовски, дипл. инж. арх. во 
,,Комуна проект" — Тетово; 

20. Стојан Петревски, началник на Одделени-
ето за комунални работи на Собранието на опш-
тина Кичево; 

21. Трајан Печалевски, претседател на Опш-
тинската конференција на ССРН Ресен; 

22. Панче Ристов, техн. директор на X гради-
лиште на „Бетон" во Кочани; 

23. Петре Ристевски, потпретседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на општината Гостивар; 

24. Петар Сарачиновски, директор на ООЗТ 
ниско-градба „Пелагонија" — Скопје (дипл. гра-
дежен инженер); 

25. Павел Стојменов, доцент на Архитектонско-
градежниот факултет во Скопје; 

26. Ангел Стојчевски, член на Претседателство-
то на Синдикатот на работниците од сообраќајот 
и врските (техн. секција за патишта „Македонија-
пат" — Куманово); 

27. Владо Тасев, потпретседател на Извршниот 
совет на Собранието на општина Неготино; 

28. Благој Тулиев, дипл. економист во Осигу-
рителниот завод во Штип; 

29. Шабан Џемали, општествено-политички ра-
ботник од Дебар; 

30. Божидар Цветковски, делегат во Соборот 
на општините на Собранието на СР Македонија; 

31. м-р Вањо Хаџиев, научен соработник во 
Економскиот институт во Скопје; 

32. Ефтим Мицевски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ; 

33. Благој Шунтов, претседател на Извршниот 
совет на Собранието на општина Валандово; 

34. Томе Делов, потпретседател на Извршниот 
совет на општината Битола (дипл. градежен инже-
нер). 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-501 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

52. 
Врз основа на член 3, став 2 од Законот за 

средствата за пошумување на голините („Службен 
весник на СРМ" бр. 48/74), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 26 фе-
вруари 1975 година, и на седницата на Општестве-
но-политичкиот собор, одржана на 26 февруари 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА 
ГОЛИНИТЕ 

I 

Во Советот за пошумување на голините се 
именуваат: 

а) за претседател: 
Киро Георгиевски"Дејан, член на Претседател-

ството на Републичката конференција на ССРНМ 
(дипл. инженер архитект); 

б) за членови: 
1. Јашар Алили, член на Советот на Републи-

ката; 
2. Миле Анастасовски, претседател на Опш-

тинската конференција на ССРН — Кр. Паланка; 
3. Новко Ангелевски, претседател на Општин-

ската конференција на ССРН — Охрид; 
4. инж. Ацо Андонов, доцент на Земјоделско-

шумарскиот факултет — Скопје; ^ 
5. д-р инж. Момчило Андреевиќ, директор на 

Заводот за водостопанство; 
6. инж. Трајко Апостоловски, делегат во Со-

бранието на СРМ (инженер по шумарство); 
7. инж. Димо Беќар, редовен професор на Зе-

мјоделско-шумарскиот факултет во Скопје; 
8. Седат Вели, претседател на Републичката 

конференција на Синдикатот од услужните деј-
ности; 

9. инж. Анастас Вршковски, директор на ШИК 
„Кајмакчалан" — Битола; 

10. Владо Гиговски, делегат во Собранието на 
СРМ; 

11. Душко Титовски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ; 

12. Трајан Гоцевски, претседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на општина Делчево; 

13. Киро Данаилов, делегат во Собранието на 
СРМ; 

14. Стамен Димчевски, член на Претседател-
ството на Републичката конференција на соција-
листичката младина на Македонија; 

15. Ванчо Киров, инженер во Шумското сто-
панство — Штип (дипл. шумарски инженер); 

16. Киро Марковски, генерален директор на 
ЗДИШ „Треска" - Скопје; 

17. Атанас Мечев, делегат во Собранието на 
СРМ; 

18. инж. Живко Минчев, претседател на Со-
јузот на инженерите и техничарите по шумарство 
и индустрија за преработка на дрво во СР Ма-
ке дони ј а; 

19. Мито Мицајков, потпретседател на Собра-
нието на СР Македонија; 

20. Ристо Мурџев, општествен работник од 
Гевгелија; 

21. Трајко Николовски, дипл. шум. инженер, 
директор на Шумарскиот институт на СРМ и 
претседател на Сојузот на друштвата „Пријатели 
на шумите" на СР Македонија; 

22. Васил Пеев, општествен работник од Ско-
пје; 

23. Јован Петров, инспектор во Собранието на 
општина Битола (шумарски инженер); 

24. Јаковче Поповски, директор на ХЕЦ „Гло-
бочица" во Струга; 

25. д-р Панде Поповски, вонреден професор 
на Земјоделско-шумарски факултет — Скопје; 
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26. Ристо Ристевски, претседател на Извршни-
от совет на Собранието на општина — Т. Велес; 

27. Димче Савевски, полковник во Скопската 
воена област; 

28. Мицко Симеонов, советник во Собранието 
на СРМ; 

29. инж. Бранко Станковски, делегат во Со-
бранието на СРМ; 

30. Дестан Сулејмани, претседател на Општин-
ската конференција на ССРНМ — Гостивар; 

31. Љубомир Трајковски, потпретседател на 
Извршниот совет на Собранието на општина Те-
тово; 

32. Милан Цаковски, генерален директор на 
ШИК „Црн Бор" - Прилеп; 

ЗЗг Љупчо Шкартов, член на Советот на Ре-
публиката; 

34. Бранко Шумански, претседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на општина Берово. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-505 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

53. 
Врз основа на член 3, став 2 од Законот за 

финансирање на истражувачките работи во ру-
дарството („Службен весник на СРМ" бр. 48/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО 

РУДАРСТВОТО 

I 

Во Советот за истражувачки работи во рудар-
ството се именуваат: 

а) за претседател: 
— инж. Љупчо Коруновски, потпретседател 

на Стопанската комора на Македонија; 
б) за членови: 
1. инж. Марин Александровски, раководител 

на Геолошкото одделение на Рудникот „Саса" — 
Пробиштип (дипломиран инженер-геолог); 

2. Благоја Ангелески, дипломиран рударски 
инженер во Рудници и железарница „Скопје" -
Рудник — Демир Хисар; 

3. инж. Драган Ангелевски, дипломиран ру-
дарски инженер во Рудници и индустрија за ни-
кел, челик и антимон „Фени" — Кавадарци; 

4. Драги Апостоловски, претседател на Собра-
нието на општина Свети Николе (дипломиран еко-
номист) ; 

5. Мустафа Абединовски, делегат во Соборот 
на општините на Собранието на СР Македонија; 

6. инж. Миле Галевски, директор на Фабри-
ката „Партизан" во Прилеп; 

7. инж. Ристо Грозданов, директор на Геолош-
киот завод во Скопје; 

8. Ангел Давалиев, дипл. рударски инженер, 
на работа во „Југотутун" — Гевгелија; 

9. м-р Добри Додевски, научен соработник во 
Економскиот институт во Скопје; 

10. Чедомир Георгиевски, делегат во Соборот 
на општините на Собранието на СРМ; 

11. инж. Никола Здравев, потпретседател на 
Собранието на општина Штип (дипломиран гра-
дежен инженер); 

12. Стојан Здравев, дипломиран рударски ин-
женер, на работа во Рудникот „Бучин" — Радо-
виш; 

13. д-р Томислав Иванов, доцент на Техно-
лошко-металуршкиот факултет во Скопје; 

14. Љубисав Иванов, директор на РИК „Си-
лекс" — Кратово (дипломиран рударски инженер); 

15. инж. Захарие Ивановски, директор на Руд-
никот „Стогово" — Кичево; 

16. инж. техн. Драшко Исаевски, делегат во 
Соборот на Здружениот труд на Собранието на 
СРМ (ООЗТ „Ири" - „Охис" - Скопје); 

17. Тодор Јанчевски, општествено-политички 
работник од Ресен (дипломиран економист); 

18. Димче Југов, директор на фабриката за 
талк „Димче Мирчев" — Т. Велес (дипломиран 
инженер технолог); 

19. Атанас Каракамчев, директор на Стопан-
ската банка — експозитура Валандово; 

20. Ташко Костов, началник за стопанство 
во Собранието на општина Виница (дипл. еконо-
мист) ; 

21. Симо Костадинов, директор на Рударското 
претпријатие „Опалит" с. Чешиново — Кочани; 

22. инж. Јонче Котевски, директор на Топил-
ницата за олово и цинк во Титов Велес; 

23. Фемо Кулаков, дипл. машински инженер 
во „Фем" — Неготино; 

24. Драган Михајловски, член на Извршниот 
совет на Собранието на општина Охрид; 

25. Владимир Балтовски, потпретседател на 
Извршниот совет на Собранието на општина Би-
тола; 

26. Гаврил Ралповски, дипл. економист во 
ООЗТ „Треска" - Берово; 

27. Владимир Рајбашапков, директор на „Не-
метали" — Тетово (дипл. инженер металург); 

28. Јован Спасеновски, технички директор на 
Индустриското претпријатие „Мермери" — Гости-
вар; 

29. Венче Станковски, претседател на Собра-
нието на општина Мак. Брод; 

30. инж. агр. Љубен Стефановски, претседател 
на Собранието на општина Крива Паланка; 

31. инж. Томче Томчев, директор на Рудни-
кот „Огражден" — Струмица; 

32. Џељо Шаќировски, делегат во Соборот на 
општините на Собранието на СРМ; 

33. Митко Илиевски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на СРМ; 

34. Стојмир Домазетовски, делегат во Соборот 
на општините на Собранието на СР Македонија. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-506 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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54. 
Врз основа на член 3, став 2 од Законот за 

финансирање на заштитата од градобијност („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 48/74), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 26 февруари 1975 година, и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор, одржана на 26 
февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

I 

Во Советот за заштита од градобијност се име-
нуваат : 

а) за претседател: 
— Трајче Кошевски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СРМ; 
б) за членови: 
1. инж. агр. Коста Аврамовски, директор на 

Републичката служба за унапредување на инди-
видуалното земјоделство; 

2. Стојче Цветковски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ; 

3. Трендафил Атанасов, дипл. инж. агроном во 
ЗИК „Црвена Звезда" — Штип; 

4. инж. Саде Асановски, секретар на Општин-
ската конференција на ССРНМ - Ресен (инж. 
агроном); 

5. Александар Гашевски, директор на Училиш-
ниот центар за стручно образование на ученици-
те „Моша Пијаде" — Тетово; 

6. инж. агр. Горѓи Георгиевски, член на Се-
кретаријатот на Секцијата за општествено-економ-
ски односи во земјоделството и селото на Репуб-
личката конференција на ССРНМ (раководител на 
Службата за експлоатација при Здружението на 
водната заедница); 

7. Мијалче Стоилов, делегат во Соборот на 
Здружениот труд на Собранието на СРМ; 

8. Киро Димитров, директор на Заедницата за 
осигурување имоти и лица „Македонија" — Фи-
лијала Св. Николе; 

9. Ангел Димов, дипломиран инженер агро-
ном во ЗИК „Повардарје" — Неготино; 

10. инж. Илија Илиевски, самостоен референт 
за оперативни работи во Републичкиот секрета-
ријат за народна одбрана; 

11. инж. агр. Јово Јовановски, член на Прет-
седателството на Републичката конференција на 
Сојузот на синдикатите на работниците од земјо-
делската, тутунската и прехранбената индустрија; 

12. Петар Ризов, делегат во Соборот на опш-
тините на Собранието на СРМ; 

13. Трајче Котев, земјоделски инспектор во 
Собранието на општина Прилеп; 

14. инж. агр. Еврогш Литовски, раководител 
на развојната служба во ЗИК „Пелагонија" — 
Битола; 

15. Јордан Мавродиев, предавач на Земјодел-
ско-шумарскиот факултет — Скопје (метеороло-
гија со климатологија); 

16. инж. Горѓи Манчев, на работа во Агроком-
бинатот „Тиквеш" — Кавадарци; 

17. инж. агр. Александар Николовски, раково-
дител на Секторот за развој во ЗИК „Скопско 
Поле" — Скопје; 

18. инж. агр. Трајан Николовски, заменик прет-
седател на територијалниот одбор на Стопанската 
комора на Македонија за подрачјето на Собрани-
ето на општина Титов Велес; 

19. инж. Горѓи Патаров, техн. директор на 
ЗИК „Струмица" — Струмица; 

20. Спасе Спасов, дипл. инж. агроном во „Ра-
довишко Поле" — Радовиш; 

21. Благородна Спасовска, референт по земјо-
делство во Собранието на општина Охрид; 

22. Тодор Христов, претседател на Сојузот на 
здруженијата на тутунопроизводителите, на СРМ; 

23. Никола Чаушевски, дипл. економист во За-
водот за осигурување имоти и лица „Македонија" 
— Скопје; 

24. м-р Тодор Чушкарски, раководител на 
ООЗТ за научно-истражувачка и применувачка 
работа за примарно производство и за обработка 
на тутун во Тутуновиот комбинат — Куманово. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-507 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

55. 
Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на сите собори, 
одржана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕС-
ТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВА-

ЊЕТО 

I 

За републички општествен правобранител на 
самоуправувањето се именува Никола Бакулев-
ски, поранешен секретар на Собранието на СРМ. 

И 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-510 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

56. 
Врз основа на член 318, став 1, алинеја 2 и 

член 424, став 1 од Уставот на СРМ, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничката седница на сите собори, одржана на 26 
февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР Н^ ДВАЈЦА СУДИИ НА УСТАВНИОТ 

СУД НА МАКЕДОНИЈА 

I 

За судии на Уставниот суд на Македонија се 
избираат: 

1. Боро Доганџиски, републички јавен обви-
нител и 
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2. Петар Лештаров, поранешен судија на Вр-
ховниот стопански суд. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-511 
27 февруари 1975 година 

^ Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

57. 
Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ТРУД 

I 
Се разрешува Илија Бошковски од должноста 

заменик на републичкиот секретар за труд, по-
ради заминување на нова должност. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-508 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

58. 
Врз основа на член 6 од Законот за стопан-

ските судови во Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДВАЈЦА СУДИИ НА ОКРУЖ-

НИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

I 
За судии на Окружниот стопански суд во Ско-

пје се избираат: 
1. Никола Манговски, и 
2. Тодор Андроски. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-509 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието1 на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

59. 
Врз основа на член 64 став 3 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 26 февруари 1975 го-
дина, и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 26 февруари 1975 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТА-
ЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН 

ВИД ВО СКОПЈЕ 

I 

Се разрешуваат членовите на 
водот за рехабилитација на деца 
оштетен вид во Скопје, поради 
мандатот: 

— д-р Савица Јанева, 
— Блашка Стефановска, 
— Горѓи Чурлинов, 
— Киро Попоски, и 
— Круме Јакоски. 

И 

За членови на Советот на Заводот за рехаби-
литација на деца и младинци со оштетен вид 
во Скопје се именуваат: 

1. Глигор Глигороски, психолог во Центарот 
за социјална работа во Скопје, 

2. Чедо Зафировски, претседател на РК на 
Синдикатот на работниците од индустријата и ру-
дарството во Скопје, 

3. Климе Каневче, претседател на Здруже-
нието на дефектолозите на Македонија, 

4. Благородна Мингова, член на Претседател-
ството на Сојузот на Социјалистичката младина 
на Македонија, и 

5. д-р Исмаили Исмаил, лекар во Медицин-
скиот центар во Тетово. 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-503 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

60. 
Врз основа на член 50, став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ 

БОЛЕСТИ ВО ДЕМИР ХИСАР 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на Бол-

ницата за душевни болести во Демир Хисар, по-
ради истечување на мандатот: 

— д-р Јане Димулковски, и 
— Деса Алексова. 

Советот на За-
и младинци со 
истечување на 



Стр. 120 - Бр. 8 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 10 март 1975 

II 
За членови на Советот на Болницата за ду-

шевни болести во Демир Хисар се именуваат: 
1. д-р Пеце Ангелевски, директор на Меди-

умскиот центар во Битола, 
2. Божин Поповски, психолог во Педагошката 

академија во Битола; 
3. Елена Јанева, правник во Медицинскиот 

центар во Битола; 
4. д-р Владо Петковски, неуропсихијатар во 

Медицинскиот центар во Битола. 
III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-502 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

61. 
Врз основа на член 64, став 3 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 26 февруари 1975 
година, и на седницата на Општествено-политич-
киот собор, одржана на 26 февруари 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

СОЦИЈАЛНИ ПРАШАЊА 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на Ре-

публичкиот завод за социјални прашања, поради 
истечување на мандатот: 

— Синева Јовева, 
— Аго Ариф, 
— Османи Џемаил, 
— Зоге Груевски, и 
— Аница Божинова. 

И 
За членови на Советот на Републичкиот за-

вод за социјални прашања се избираат: 
1. Марија Карајанова, социјален работник во 

Центарот за социјална работа во Гевгелија, деле-
гат во Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита, 

2. Момир Михајловски, претседател на Полно-
моштвото за активност на СКМ во врска со оде-
ње на привремена работа во странство, 

3. Кирил Чавдаров, помошник секретар во Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство, 

4. Митко Алексов, претседател на Комисијата 
за помагање дејноста на општествените организа-
ции на Републичката конференција на ССРНМ, и 

5. Ајрула Љуан, на работа во Центарот за 
социјална работа — Струга. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-501 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

62. 
Врз основа на член 64 став 3 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
16/70), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 26 февруари 1975 година, 
и на седницата на Општествено-политичкиот со-
бор, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР 

И ГЛАС ВО СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на цен-

тарот за слух, говор и глас во Скопје, поради ис-
течување на мандатот: 

— д-р Саво Марковиќ, 
— Герослав Героски, 
— Зоран Стрезовски, 
— д-р Јово Гаврилски, 
— Велимир Ивановски, 
— Магдалена Костова. 

II 
За членови на Советот на Центарот за слух, 

говор и глас во Скопје се избираат: 
1. д-р Џевад Алибеговски, лекар во ГП „Пе-

лагонија" — Скопје, член на Комисијата за ра-
ботни и животни услови на Претседателството на 
Сојузот на синдикатите на Македонија, 

2. д-р Петко Георгиевски, специјалист за ушни 
болести при Медицинскиот факултет во Скопје, 

3. Ратка Илиеска, на работа во Центарот за 
професионална рехабилитација на младинци со 
оштетен слух во Скопје, 

4. д-р Димитар Кикерков, оториноларинголог 
во Клиниката „Букурешт" во Скопје, 

5. Мартин Мартиноски, судија на Окружниот 
суд во Скопје, 

6. Оливера Попоска, социјален работник во 
Центарот за социјална работа во Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-500 Претседател 
27 февруари 1975 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 

63. 
Врз основа на член 50, став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА 

КОСНОЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на спе-

цијалната Болница за коснозглобна туберкулоза 
во Охрид, поради истечување на мандатот: 

— д-р Горѓи Несторов, 
— Ристо Стефановски, 
— Наум Целаковски, 
— д-р Керам Пашали, 
— Јанко Митревски, 
— д-р Јован Јовановски. 
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II 
За членови на Советот на специјалната Бол-

ница за коснозглобна туберкулоза во Охрид се 
избираат: 

1. Кенан Бајрам, претседател на Конференци-
јата на ССРН во Струга, 

2. Петрит Аголи, лекар во Медицинскиот цен-
тар во Охрид, 

3. Стојан Наумовски, член на Комисијата за 
работни и животни услови на Претседателството 
на Сојузот на синдикатите на Македонија, 

4. Чедомир Неловски, јавен правобранител на 
Собранието на општина Струга, 

5. Кочо Стојановски, инж. технолог, на работа 
во ДИК „Црн Бор" во Прилеп, член на Претседа-
телството на Сојузот на синдикатите на Македо-
нија, и 

6. Мирко Мирчевски, делегат во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ, од Битола. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-499 
27 февруари 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

64. 
Врз основа на член 50, став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 26 февруари 1975 година и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛ-
НАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛО ДРОБНА ТУБЕРКУ-

ЛОЗА ВО ЈАСЕНОВО 

I 
Се разрешува Горе Петровски, од член на Со-

ветот на Специјалната болница за бело дробна ту-
беркулоза во Јасеново, поради истечување на 
мандатот. 

II 
За членови на Советот на Специјалната бол-

ница за белодробна туберкулоза во Јасеново се 
именуваат: 

1. Никола Арсов, претседател на Општинскиот 
одбор на Црвениот крст во Титов Велес, 

2. Киро Арсов, директор на Основното учи-
лиште во с. Извор Титов Велес, 

3. д-р Стоилко Андреевски, лекар во Меди-
цинскиот центар во Титов Велес, 

4. д-р Атанас Граматов, началник во Хирурш-
кото одделение во Медицинскиот центар — Титов 
Велес, 

5. Костадин Жежов, дипл. економист во СОК 
— Титов Велес, 

6. д-р Ристо Нановиќ, доцент во Институтот за 
туберкулоза на СРМ, 

7. Владо Панов, дип. правник во Собранието 
на општината Титов Велес. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-497 
27 февруари 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

65. 
Врз основа на член 50, став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СКОПЈЕ 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на Ре-

публичкиот завод за здравствена заштита — 
Скопје, поради истечување на мандатот: 

—Ѓуладин Ѓуладинов, 
— Кирил Симоновски, 
— асистентот д-р Асен Шаин, 
— Вера Терзиева, 
— д-р Ѕвезде Серафимовски и 
— д-р Трајко Петров 

II 
За членови на Советот на Републичкиот за-

вод за здравствена заштита — Скопје се избираат: 
1. д-р Стеван Грдановски, санитарен мајор, 

епидемиолог во Воената болница — Скопје; 
2. д-р Георги Дацев, епидемиолог во Здравст-

вениот дом во Скопје; 
3. д-р Саво Миронски, редовен професор на 

Медицинскиот факултет; 
4. Раде Петровски, дип. правник, секретар на 

Медицинскиот центар во Куманово; 
5. д-р Милан Петровски, лекар во Медицин-

скиот центар во Кавадарци, и 
6. Ферати Рефет, лекар во Медицинскиот цен-

тар во Тетово. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-492 
27 февруари 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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бб. 
Врз основа на член 7, став 1 од Законот за 

Републичкиот завод за унапредување на дома-
ќинството („Службен весник на СРМ" 29/73), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 26 февруари 1975 година, и на сед-
ницата на Општествено-политичкиот собор, одр-
жана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на Ре-

публичкиот завод за унапредување на домаќин-
ството, поради истечување на мандатот: 

— Андреа Бундевски, 
— д-р Михаило Ефремов, 
— Александар Кичеец, 
— Николина Јанева и 
— Бранко Вукадиновски. 

II 
За членови на Советот на Републичкиот за-

вод за унапредување на домаќинството се изби-
раат: 

1. Гулдана Али, медицинска сестра во Воена-
та болница, член на РК на ССМ на Македонија 
(Сојуз на социјалистичката младина на Македо-
нија), 

2. Злата Дракуловска, дипл. инж. арх. во За-
водот за станбено и комунално стопанисување во 
Скопје, 

3. д-р Соња Илиќ, педијатар во Заводот за 
ментално здравје во Скопје и 

4. Горѓи Чурлинов, началник во стручната 
служба на Републичката заедница за општестве-
на заштита на децата. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-494 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

67. 
Врз основа на член 50, став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУ-

ЛОЗА НА СР МАКЕДОНИЈА 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на Ин-

ститутот за туберкулоза на СРМ, поради истечу-
вање на мандатот: 

— Славе Трајковски, 
— Кузман Бужаровски, 
— проф. д-р Љубомир Котевски, 
— Даме Николовски, и 
— д-р Спасија Зојчевска. 

II 
За членови на Советот на Институтот за ту-

беркулоза на СРМ се именуваат: 
1. Аница Божинова, социјален работник во 

Центарот за социјална работа во Скопје, 
2. Живко Видоевски, директор на Центарот 

за социјална заштита во Тетово, 
3. Нада Марковиќ, наставник во Медицинскиот 

училишен центар „д-р Панче Караѓозов" во 
Скопје, 

4. д-р Никола Милошевски, специјалист-фти-
зиолог во Здравствениот дом во Скопје, 

5. Владо Трновски, на работа во ОХИС во 
Скопје, член на Комисијата за работни и живот-
ни услови на Претседателството на Сојузот на 
синдикатите на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-495 
27 февруари 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

68. 
Врз основа на член 50, став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Соборот на здружениот 
труд, одржана на 26 февруари 1975 година, и на 
седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И 

ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО БАРДОВЦИ 

I 
Се разрешуваат членовите на Советот на Бол-

ницата за нервни и душевни болести во Бардов-
ци, поради истечување на мандатот: 

— Гоче Костадиновски, 
— д-р Даринка Него, 
— Александар Христов, 
— Петар Маковски, 
— д-р Љубиша Новотни, 
— д-р Василие Павловиќ. 

II 
За членови на Советот на Болницата за нерв-

ни и душевни болести во Бардовци се избираат: 
1. Спасе Јуруковски, помошник директор на 

Републичкиот завод за здравствена заштита, 
2. д-р Вукашин Милиќ, санитарен П О Л К О В Н И К 

ВО Воената болница во Скопје, 
3. Ники Попова, на работа во Центарот за со-

цијална заштита во Скопје, член на Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за социјална заштита. 

4. Бошко Ристовски, индустриски психолог во 
ХЕК „Југохром" во Јегуновце, 

5. Бранко Тафтабитоски, општествено" поли-
тички работник во Синдикатот за општествени 
дејности — Скопје, 



10 март, 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 8 - Стр. 123 

6. Славко Трајковски, правник во Заедницата 
на здравствените работни организации во Маке-
донија, 

7. Ацо Ивановски, лекар во Медицинскиот 
центар во Куманово. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-496 
27 февруари 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

69. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

СРМ, а во врска со член 244, став 2, алинеја 3 
од Уставот на СФРЈ, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 26 фев-
руари 1975 година, и на седницата на Собранието 
на Републичката заедница на образованието, одр-
жана на 24 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕДИН-
СТВЕНИ ОСНОВИ НА ОБУЧУВАЊЕТО НА УЧЕ-
НИЦИТЕ ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА ВО 

ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО 
СФРЈ 

I 
Се усвојува Договорот за единствени основи на 

обучувањето на учениците за општонародна од-
брана во основните и средните училишта во СФРЈ. 

Се овластува Љупчо Копровски, член на Из-
вршниот совет и републички секретар за образо-
вание и наука, во името на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, да го потпише Договорот. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на усво-

јувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-159/2 
27 февруари 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. 

Претседател 
на Собранието на Републичката 

заедница на образованието, 
Димче Левков, с. р. 

70. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

СРМ, во врска со член 244, став 2, алинеја 3 од 
Уставот на СФРЈ, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 26 февруари 1975 
година, и на седницата на Собранието на Репуб-
личката заедница на образованието одржана на 
24 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЕДИН-
СТВЕНИ ОСНОВИ НА ШКОЛУВАЊЕТО И УСО-
ВРШУВАЊЕТО НА НАСТАВНИЦИ ЗА ПРЕД-
МЕТОТ „ОДБРАНА И ЗАШТИТА" ВО СРЕДНИ-

ТЕ УЧИЛИШТА ВО СФРЈ 

I 
Се усвојува Договорот за единствени основи 

на школувањето и усовршувањето на наставници 
за предметот „Одбрана и заштита" во средните 
училишта во СФРЈ. 

Се овластува Љупчо Копровски, член на Из-
вршниот совет и републички секретар за образо-
вание и наука, во името на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, да го потпише Договорот. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на усво-

јувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-491 
27 февруари 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Готовски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на Републичката 

заедница на образованието, 
Димче Левков, с. р. 

71. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 332 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на здружениот 
ТРУД, одржана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБВРСКИТЕ ПО 
ДОГОВОРОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТ ЗА 
ИЗГРАДБА НА РУДНИКОТ ЗА БАКАР „БУЧИМ" 
- РАДОВИШ КАКО И ЗА ДОЛГОРОЧНА ИСПО-
РАКА НА БАКАР ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГЕРМАНСКА 
ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

I 
Се дава гаранција за обврските по Договорот 

за одобрување на кредит за изградба на рудни-
кот за бакар „Бучим" — Радовиш како и за дол-
горочна испорака на бакар од Социјалистичка Ре-
публика Македонија на Германската Демократ 
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ска Република, склучен меѓу Рудникот за бакар 
„Бучим" — Радовиш, застапуван од „Интеримпекс" 
од Скопје и „Металлургиехондел" Г. м. б. X, од 
Берлин. 

II 
Се овластува Извршниот совет на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија да пот-
пише спогодба за преземените обврски од прет-
ходната точка. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-360/2 
27 февруари 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, С. р. 

72. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

СРМ, а во врска со член 112, став 3 од Законот 
за пензиско и инвалидско осигурување, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 26 февруари 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА 
ПРИЗНАВАЊЕ ВО ПОСЕБЕН СТАЖ ВРЕМЕТО 
ПОМИНАТО НА РАБОТА ВО ЧЛЕНСТВО НА 
СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ, ТУТУНСКИ-

ТЕ И СТОЧАРСКИТЕ ЗАДРУГИ 

I 
Се усвојува Општествениот договор за обез-

бедување на средства за признавање во посебен 
стаж времето поминато на работа во членство па 
се ланските работни задруги, тутунските и сто-
чарските задруги. 

Се овластува Душко Георгиевски, член на 
Извршниот совет и републички секретар за труд, 
во името на Социјалистичка Република Македо-
нија да го потпише Договорот. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на усво-

јувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-20/2 
27 февруари 1975 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

73. 
По извршеното срамнување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Законот за безбед-
ност на сообраќајот на патиштата, објавен во 
„Службен весник на СРМ" бр. 49/74, се поткраднале 
повеќе грешки и поради нивната многубројност 
исправка се врши на тој начин што се дава ин-
тегрален текст на Законот за безбедност на сооб-
раќајот на патиштата. 

З А К О Н 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ 

НА ПАТИШТАТА 

I. УБОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Мерките за безбедност и другите мерки во врс-

ка со безбедноста и унапредувањето на сообраќа-
јот на патиштата се спроведуваат според одредбите 
на Законот за основите на безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата, одредбите на овој закон и про-
писите донесени врз основа на нив. 

Член 2 
Општините и Републиката и нивните органи, 

организациите на здружениот труд и другите ор-
ганизации, а посебно училиштата, организациите на 
Авто-мото сојузот и на Сојузот на здруженијата 
на возачите и организациите за техничко образова-
ние, како и граѓаните должни се да преземаат мер-
ки во рамките на својот делокруг заради создава-
ње на поволни услови за побезбеден сообраќај на 
патиштата, спроведување сообраќајно образование 
и стекнување на сообраќајна култура на учесници-
те во сообраќајот. 

Во основните и средните училишта се органи-
зира настава од областа на сообраќајното воспиту-
вање и образование и се развиваат наставни и вон-
наставни училишни активности. 

Предучилишните установи организираат соод-
ветно сообраќајно воспитување и образование на 
децата. 

Член 3 
Органите за внатрешни работи вршат надзор 

над спроведувањето на прописите и над презема-
њето на мерки кои се однесуваат на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата. 

Во вршењето на работите од претходниот 
став органите за внатрешни работи ја следат со-
стојбата на безбедноста на сообраќајот на пати-
штата; го обезбедуваат извршувањето на пропи-
сите за безбедност на сообраќајот со вршење на 
непосредна контрола и регулирање на сообраќа-
јот на патиштата и со вршење на контрола над: 
возачите и возилата, уредувањето и техничкото 
регулирање на сообраќајот и сообраќајните те-
кови, обележувањето на патиштата со пропиша-
ните сообраќајни знаци, состојбата на патиштата 
и работата на авто-школите и организациите што 
вршат технички преглед на моторните и прик-
лучните возила, како и на тракторите и прик-
лучните возила што ги влечат тие трактори. 

Органите за внатрешни работи учествуваат 
во работата на сообраќајното воспитување и об-
разование на учесниците во сообраќајот, а особено: 

— во развивањето на сообраќајно-воспитната 
активност ка ј учесниците во сообраќајот преку 
извршување на редовните задачи; 

— со следењето и анализирањето на незго-
дите, прекршоците и другите појави од влија -
ние врз одвивањето на сообраќајот и безбедноста 
со укажување на актуелните проблеми и пред-
лагање на мерки за нивно решавање; 

— во организирањето и спроведувањето на 
разновидни форми на сообраќајно воспитување 
и образование преку соработка со органи, орга-
низации на здружениот труд и други органи-
зации; 
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— со одржувањето на врски со печатот, ра-
диото и телевизијата со цел за давање податоци 
од интерес за јавноста; 

— со учеството и давањето помош во обез-
бедување на сообраќајно-пропаганден материјал; 
и 

— со повикувањето на лица кои прекршиле 
сообраќајни прописи или го загрозиле сообра-
ќајот заради давање на сообраќајна поука. 

Органите за внатрешни работи ги вршат и 
стручните и управните работи во врска со спро-
ведувањето на возачките испити и испитите за 
возачи-инструктори; издавањето на возачки доз-
воли, потврди за познавање на сообраќајните 
прописи и дозволи за возачи-инструктори; реги-
страцијата на возила на моторен погон и врше-
њето на технички преглед на возила на моторен 
погон, ако со овој закон не е поинаку опреде-
лено. 

Во вршењето на работите од овој член орга-
ните за внатрешни работи, во рамките на својот 
делокруг, преземаат и предлагаат мерки со кои 
се овозможува успешно остварување на правата 
и интересите на работните и другите организа-
ции и на граѓаните во областа на сообраќајот на 
патиштата; соработуваат со стручните организа-
ции во областа на сообраќајот, здруженијата на 
граѓани и другите државни органи и ја- прифа-
ќаат нивната иницијатива за решавање на пра-
шањата за безбедност на сообраќајот на пати-
штата. 

Член 4 
Контрола и регулирање на сообраќајот на 

патиштата, како и контрола над возачите и во-
зилата на патиштата вршат припадници на ми-
лицијата. 

Припадниците на милицијата се должни на 
учесниците во сообраќајот да им укажуваат со-
одветна помош. 

Во реоните на воени објекти или објекти на 
територијалната одбрана, на обука и при врше-
ње сообраќај на воени единици или единици на 
територијалната одбрана и нивни возила на па-
тиштата, регулирањето на сообраќајот, по исклу-
чок, можат да го вршат и воени лица и припад-
ници на територијалната одбрана, што ќе ги 
определат воените органи или органите на тери-
торијалната одбрана, во обем и на начин со кој 
им се осигурува безбедноста на другите учесни-
ци во сообраќајот. 

Член 5 
Ограничувањето на сообраќајот за определе-

ни категории на возила во определено време или 
на определен пат, ограничување брзината на дви-
жењето на моторни возила и други забрани, об-
врски и ограничувања можат да се пропишуваат 
ако е тоа можно да им се соопшти на учесни-
ците во сообраќајот со пропишан сообраќаен 
знак, а санкции можат да се изрекуваат ако е 
поставен таков знак. 

На дел од магистрален или регионален пат, 
кој минува низ населено место, сообраќајот на 
возила може да се забрани само ако постои друг 
соодветен дел на пат на кој може нормално да 
се одвива сообраќајот на тие возила. 

Член 6 
Одделни изрази употребени во овој закон ги 

имаат овие значења: 
1. „земјоделски трактор" е возило на моторен 

погон кое, со оглед на тоа дека е конструирано 
да влече, потиснува, носи или задвижува мен-
ливи земјоделски орудија, првенствено е наме-
нето за вршење на земјоделски работи, како и за 
влечење на приклучно возило за превоз на пред-
мети сврзани со вршењето на тие работи, во кои 
случаи и повремено учествува во сообраќајот на 
јавен пат; 

2. „мотокултиватор" е возило на моторен по-
гон, кое има само една оска и најмногу 16 КС, 
конструирано да влече, потиснува или носи мен-
ливи орудија за разни земјоделски работи од-
носно да служи за погон на такви орудија или 
за влечење на приклучно возило прилагодено за 
мотокултиватор; 

3. „работна машина" е секое возило на мо-
торен погон, освен моторните возила. трактори-
те, мотокултиваторите и велосипедите со мотор, 
кое првенствено е наменето за вршење на опре-
делени работи со сопствени уреди и опрема и 
кое, според конструкционите особини не може да 
развива брзина на движењето поголема од 30 км 
на час-комбајн, валјак, грејдер, финишер, копач 
за ровови и слично. 

Одделни изрази употребени во член 7 од За-
конот за основите на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата ги имаат и во овој закон истите 
значења. 

И. СООБРАЌАЈ 

1. Вклучување на возило во сообраќајот 

Член 7 
Возач на автобус и товарно моторно возило 

кога се вклучува во сообраќајот од гаража, двор 
или од друга слична површина, ако видикот му 
е засолнет со друго возило, објект или предмет 
или видливоста му е намалена, должен е на ме-
стото каде што се вклучува да постави лице кое 
ќе овозможи безбедно излегување на возилото 
на пат. 

Возач на велосипед, велосипед со мотор и 
мотоцикл без бочна приколка односно возач 
на запрежно возило, кој се вклучува во сообра-
ќајот во случаите и под условите од претходни-
от став, должен е да го турка возилото односно 
да го води впрегнатиот добиток. 

2. Движење на возило на пат 

Член 8 
Возач не смее со движење на возилото на-

назад да влегува во непрегледна раскрсница, да 
преминува патен премин преку железничка пру-
га во ниво, ниту да вози на преслапи, кривини и 
други места каде што е прегледноста недоволна. 

3. Запирање и паркирање 

Член 9 
Заради спречување на возило на моторен по-

гон само да тргне од местото на кое е оставено, 
возачот е должен да ги преземе следните мерки: 

— да ја стави рачката на менувачот во соод-
ветен степен на пренос и, по потреба, да ја при-
тегне паркирната сопирачка; 

— да ги сврти предните тркала кон раб-
ниот камен на тротоарот или коловозот, ако во-
зилото се остава на низбрдица; 

— да ги сврти предните тркала кон среди-
ната на коловозот, ако возилото се остава на 
угорнина; и 

— да стави клинести подлошки под соодвет-
ните тркала на возилото, ако на пат со надол-
жен наклон е оставено возило кое според про-
писите мора да има такви подлошки. 

Член 10 
Заради спречување на неовластено лице да 

стави возило на моторен погон во движење, во-
зачот, кој ќе го напушти возилото на пат така 
што над него не е во состојба да оствари непо-
среден надзор, должен е да ги преземе следните 
мерки: 

— да ја прекине работата на моторот и да го 
земе со себе клучот за ставање на моторот во 
движење; 
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— на возилото, за кое е пропишано да има 
уред за обезбедување на возилото од кражба, да 
го постави овој уред во положба, со која се по-
пречува задвижување на возилото; 

— да ги затвори сите прозорци на кабината 
и каросеријата; и 

— да ги заклучи бравите на сите врати од 
возилото и клучевите да ги земе со себе. 

Член 11 
На сообраќајни површини наменети за запи-

рање и паркирање на возила, на кои со ознаки 
на коловозот е определен простор за сместување 
на секое возило, возачот може да го запре од-
носно паркира возилото само во просторот и на 
начинот определен со овие ознаки. 

Член 12 
При запирање или паркирање на возило во-

зачот е должен, меѓу своето возило и возилото 
што е порано запрено или паркирано, да остави 
доволно простор за да може ова возило без по-
големи тешкотии повторно да се вклучи во соо-
браќајот. 

Член 13 
Возач кој нема можност на јавен пат, над-

вор од населби, целото запрено возило да го смес-
ти надвор од коловозот, мора да го смести така 
што тоа со поголемиот дел да биде надвор од 
коловозот, доколку и за тоа има можност. 

Член 14 
Возило, освен велосипед со две тркала, вело-

сипед со мотор со две тркала и мотоцикл со 
две тркала, без бочна приколка, не смее да се 
паркира во двоен ред на коловозот. 

4. Наизменично пропуштање на возило 

Член 15 
Организација на здружениот труд или друга 

организација, што поради изведување работи на 
пат е присилена да организира наизменично про-
пуштање на возила од спротивните правци по ед-
на сообраќајна лента, го регулира ова пропушта-
ње со поставување на привремени уреди за да-
вање светлосни сообраќајни знаци на крајните 
точки на делот од патот на кој се изведуваат 
работите. Ако делот на патот на кој се изведу-
ваат работите е прегледен на целата своја дол-
жина, а работите траат кратко време, наизменич-
н о ^ пропуштање на возилата можат да го регу-
лираат определени лица со наизменично кревање 
и спуштање на црвено односно зелено знаменце. 

Ако наизменичното пропуштање на возила се 
регулира со помош на знаменца, проод имаат во-
зилата што наидуваат од насоката каде што е 
кренато зеленото знаменце. Возилата што наиду-
ваат од насоката каде што е подигнато црвено 
знаменце ги пропуштаат возилата што имаат 
проод. 

5. Влечење на возило 

Член 16 
Возило на моторен погон смее да се влече со 

помош на јаже, крута врска — руда и со потпи-
рање или закачување на предниот или задниот 
дел на возилото врз влечното возило. 

Со јаже не смее да се влече возило на мо-
торен погон на кое се неисправни уредите за уп-
равување или уредите за сопирање, ниту товарно 
моторно возило и автобус. 

Со крута врска — руда не смее да се влече 
возило на моторен погон кое нема исправен уред 
за управување, ниту возило на моторен погон 
потешко од влечното возило, ако му е неисправна 
работната сопирачка. 

Член 17 
Ако возило на моторен погон се влече со ја-

же или крута врска — руда, возачот кој упра-
вува со влеченото возило мора да има возачка 
дозвола односно потврда за управување со тоа 
возило. 

Член 18 
Растојанието меѓу возилата, ако влечењето се 

врши со јаже, мора да изнесува од три до пет 
метри, а ако се врши со крута врска — руда 
може да изнесува и помалку од три метри. 

Член 19 
Натоварено товарно моторно возило смее да 

се влече само до првото погодно место за прето-
вар на товарот, а по исклучок, и до местото каде 
што може да се отстрани дефектот на возилото. 

Член 20 
Возило на моторен погон, кое на пат влече 

друго неисправно возило на моторен погон, не 
смее да се движи со брзина поголема од 40 км 
на час. 

Возилото што се влече мора да биде така вле-
чено, што да ја следи трагата на возилото што 
го влече. 

Член 21 
Товарните моторни возила и автобусите што 

се регистрирани на територијата на Републиката, 
во сообраќајот на пат мораат да имаат исправна 
крута врска — руда, а другите возила на моторен 
погон, освен возилата со две тркала — исправно 
јаже. 

6. Сообраќај на велосипеди, велосипеди со мотор 
и мотоцикли 

Член 22 
Во сообраќајот на пат велосипед и велосипед 

со мотор смее да влече приколка со две тркала, 
прицврстена така што да е обезбедена стабил-
носта на возилото. Таа приколка не смее да биде 
поширока од 80 см, а на задната лева страна мора 
да има катадиоптер, пропишан за приклучно во-
зило. 

Член 23 
На магистрален и регионален пат забрането 

е подготвување на лица за управување со вело-
сипед и велосипед со мотор. 

Член 24 
На велосипедската патека, широка најмалку 

два метра, смеат по неа паралелно еден покрил 
друг да се движат само двајца возачи на вело-
сипед или велосипед со мотор. 

Член 25 
На пат и на велосипедска патека брзината 

на движењето се ограничува на 40 км. на час за 
велосипед и велосипед со мотор. 

Член 26 
Возач на велосипед, велосипед со мотор и 

мотоцикл, за времето додека управува со во-
зилото, не смее да води животно. 

Член 27 
Возач на мотоцикл за време на возење над-

вор од населба мора да носи заштитни очила, 
доколку на заштитниот шлем нема заштитно 
стакло. 

7. Сообраќај на запрежни возила 

Член 28 
Возач на запрежно возило се смета дека уп-

равува со впрегнатиот добиток ако уздите ги др-
жи во раце или ако го води впрегнатиот добиток. 

Возач на запрежно возило е должен да го 
води впрегнатиот добиток при преминување на пат 
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резервиран за сообраќај на моторни возила и на 
пат преку железничка пруга во ниво, без бра-
ници или полубраници. 

Член 29 
Возач на запрежно возило, кога се движи зад 

друго запрежно возило, должен е да се движи 
зад тоа возило на растојание од најмалку 50 м., 
за да им се овозможи на побрзите возила поси-
гурно престигнување. 

Член 30 
Во сообраќајот на пат во запрежно возило 

можат да бидат впрегнати најмногу две запреги 
една по друга. 

АКО запрежното возило го влечат две запре-
г а возачот мора да има придружник. 

Член 31 
На запрежно возило во сообраќајот на пат мо-

же да биде прикачено уште едно запрежно во-
зило. 

На магистрален и регионален пат две прика-
чени запрежни возила не можат да бидат вле-
чени од една запрега. 

Во сообраќајот на пат за запрежно возило 
на задната десна страна смее да се врзе само едно 
грло добиток со јаже или синџир, кои не можат 
да бидат подолги од еден метар. 

Член 32 
Кога запрежно возило се движи по јавен пат 

мора да има исправен уред за сопирање на зад-
ните тркала. 

Член 33 
Возач на запрежно возило не смее во населба 

да ја тера запрегата со кае или галоп. 

Член 34 
На јавен пат не смее да се прикачи запреж-

но возило за трактор. 

8. Движење на добиток 

Член 35 
На магистрален и регионален пат забрането 

е да се тера добиток во стадо или во крдо. 
На магистрален пат поединечен добиток за-

брането е да води лице кое не наполнило 15 го-
дини возраст. 

На регионален и локален пат поединечен до-
биток односно на локален пат и добиток во стадо 
или во крдо забрането е да води односно да тера 
лице кое не наполнило 10 години возраст. 

Член 36 
Добитокот што се тера во стадо или во крдо 

на пат го надгледуваат доволен број на терани, 
кои се должни да обезбедат добитокот да не пре-
минува на левата страна на коловозот. Тераните 
на добиток се распоредени напред и назад од 
стадото или крдото од левата страна, во правец 
на движењето. 

Член 37 
Се забранува задржување и собирање на до-

биток на јавен пат. 

Член 38 
Добиток што се движи на јавен пат во пого-

лем број, се води односно се тера во одвоени гру-
пи најмалку на растојание од 50 м., за да им се 
овозможи на возилата побезбедно разминување, 
престигнување и обиколување. 

Член 39 
Преминување со добиток преку јавен пат на 

кој нема изградени или определени премини, се 
врши само на прегледни делови од патот. 

Преминување на добиток во стадо или во крдо 
преку магистрален или регионален пат со совре-
мен коловозен застор го обезбедуваат најмалку 
двајца терани, што се наоѓаат од едната и од 
другата страна на преминот. 

9. Движење на пешаци 

Член 40 
Пред стапувањето на коловоз, заради обико-

лување пречка на тротоар, пешакот е должен 
особено да обрне внимание на оддалеченоста и 
брзината на возилото што му се приближува, за 
да може да оцени дали со стапувањето на коло-
возот не ја загрозува4 безбедноста на сообраќајот. 

Изведувачот на работите на тротоар е должен 
да обезбеди сигурно движење на пешаците по ко-
ловозот, доколку пешаците поради тие работи мо-
раат да се движат по коловозот. 

Член 41 
Колона на пешаци која по коловоз се движи 

под раководство на водич (организирана колона), 
не смее да биде толку долга што со својата дол-
жина да го оневозможува нормалното вршење на 
сообраќајот. 

А К О ПО К О Л О В О З се движат повеќе организи-
рани колони, растојанието меѓу нив мора да биде 
доволно заради безбедно престигнување на ко-
лоните од возилата. 

Ноќе и во услови на намалена видливост, ка-
ко и во други случаи кога тоа го бара безбедноста 
на сообраќајот, пешаците што се движат по коло-
воз во организирана колона, освен кога се дви-
жат погребни поворки и воени единици, се долж-
ни да се движат во колона по еден. 

Член 42 
На коловоз на кој се врши сообраќај забра-

нето е играње, лизгање, скијање и санкање, како 
и возење на детски превозни средства — детски 
велосипеди, ролшуи и др. 

Се забранува задржување или играње на тро-
тоар, ако со тоа се попречува движењето на пе-
шаците. 

Член 43 
Лице кое се движи со помош на подвижен 

стол за немоќни лица, што се задвижува со си-
лата на сопствен мотор може, по исклучок, да се 
движи и по тротоар ако брзината на движењето 
не е поголема од брзината на одот на пешакот. 

10. Пробно возење 

Член 44 
За пробно возење при кое, заради испитува-

ње својствата на произведено или преправено во-
зило на моторен погон, мора да се отстапи од 
одделни одредби на прописите за безбедност на 
сообраќајот на патиштата потребно е посебно одо-
брение. 

Во одобрението за пробно возење се наведу-
ваат мерките за безбедност што на свој трошок 
е должен да ги преземе организаторот на проб-
ното возење и се назначуваат лицата кои можат 
да се наоѓаат на возилото за време на пробното 
возење, и се внесуваат основните податоци за во-
зилото со кое се врши пробното возење, името и 
презимето на возачот и бројот на возачката доз-
вола, со назначување на категоријата, дозволата 
за возач на трактор односно потврдата за позна-
вање на сообраќајните прописи, називот на мес-
тото и релацијата каде ќе се врши пробното во-
зење, целта на пробното возење, назначување на 
прописите на сообраќајот од кои во текот на проб-
ното возење ќе се отстапува и времето на изве-
дување на пробното возење. 

Одобрението за пробно возење возачот е дол-
жен да го носи со себе и да го покаже по барање 
на припадник на милицијата. 
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Барањето за издавање на одобрение за пробно 
возење ги содржи податоците од став 2 на овој 
член, а ако се испитува моторно или приклучно 
возило, чија вкупна тежина, оскински притисок 
или димензии ги надминуваат пропишаните гра-
ници, со барањето треба да се приложи и доз-
волата за вонреден превоз. 

Член 45 
Одобрението за пробно возење го издава оп-

штинскиот орган за внатрешни работи, а за проб-
но возење, што се врши на подрачје на две или 
повеќе општини, Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи (Републички секретаријат). 

Ако со пробното возење би можел да се оште-
ти патот или патните објекти, одобрението за 
пробно возење се издава во согласност со орга-
низацијата или органот што се грижи и го одр-
жува патот на кој се врши пробното возење, ос-
вен во случаите кога е издадена дозвола за вон-
реден превоз. 

Ако за обезбедување на пробното возење е 
потребно обезбедување од припадници на мили-
цијата тогаш тоа го врши општинскиот орган за 
внатрешни работи, што ќе го определи Републич-
киот секретаријат кога тој го издава одобрението 
за пробното возење. Трошоците за ова обезбеду-
вање ги сноси организаторот на пробното возење. 

Член 46 
Барањето за издавање на одобрение за проб-

но возење ќе се одбие ако со пробното возење 
би се загрозила безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата. 

Член 47 
Одобрението за пробно возење не го ослобо-

дува возачот или организаторот на пробното во-
зење од одговорност за предизвикана сообраќајна 
незгода во вршење на пробното возење поради 
отстапување од одделни сообраќајни прописи. 

Член 48 
Возило на моторен погон, со кое се врши 

пробно возење, покрај регистарската односно проб-
ната таблица, посебно е обележено со натпис 
„ПРОБНО ВОЗЕЊЕ" на предниот и задниот дел 
од возилото. 

11. Вонреден превоз 

Член 49 
Дозвола за вонреден превоз може да се из-

даде по претходно добиена согласност од општин-
скиот орган за внатрешни работи, а за вонреден 
превоз што се врши на подрачјето на две или 
повеќе општини од Републичкиот секретаријат по 
рок од 48 часа од примањето на барањето за из-
давање на дозвола за вонреден превоз. 

Организација или лице кое врши вонреден 
превоз (превозник) организира придружба на пре-
возот со свои возила и работници, и презема дру-
ги мерки за безбедноста и постапува според ус-
ловите определени во дозволата во врска со пре-
возот. 

Органот за внатрешни работи, кој дава соглас-
ност на дозволата за вонреден превоз, може да 
определи превозот да се врши со придружба на 
припадник на милицијата, како и да го определи 
начинот на вршењето на придружбата. 

Член 50 
Барањето и дозволата за вонреден превоз со-

држи: вид, количество, тежина и димензии на во-
зилото и товарот, патна релација, време на пре-
возот, мерки на безбедност и други услови во 
врска со превозот. 

Надлежниот орган за внатрешни работи од 
член 49, став 1 на овој закон може да определи 
посебни услови за вонреден превоз. 

Член 51 
Во случаите кога вонредниот превоз се обез-

бедува со припадници на милицијата, обезбедува-
њето го врши општинскиот орган за внатрешни 
работи кој ја издал согласноста. Ако согласноста 
ја издал Републичкиот секретаријат, во неа се оп-
ределува кој орган за внатрешни работи ќе го 
врши обезбедувањето. 

Член 52 
Вонредниот превоз нема да почне односно ќе 

се прекине ако настанат такви околности кои ја 
загрозуваат безбедноста на сообраќајот или кога 
не се исполнети условите наведени во дозволата 
за вонреден превоз. 

Член 53 
Трошоците за обезбедување на вонреден пре-

воз, кога тоа го вршат припадници' на милици-
јата, ги поднесува превозникот. 

Член 54 
Одредбите од чл. 49 до 53 на овој закон не се 

применуваат за возилата на органите за внатреш-
ни работи, Југословенската народна армија и тери-
торијалната одбрана. 

12. Спортски и други приредби на пат 

Член 55 
За одржување на спортски и други приредби 

на пат потребно е посебно одобрение. 
Одобрението од претходниот став го издава 

надлежниот орган за внатрешни работи од член 
45, став 1 на овој закон, во согласност со орга-
низацијата на здружениот труд или органот што 
се грижи и што го одржува патот. 

Член 56 
Барањето за издавање на одобрение од член 

55 на овој закон се поднесува најдоцна 15 дена 
пред почетокот на приредбата. 

Надлежниот орган за внатрешни работи е дол-
жен решение да донесе најдоцна 8 дена пред 
одржувањето на приредбата. 

Против решението може да се изјави жалба 
во рок од 24 часа од приемот на решението. 

Решение по жалба се донесува најдоцна во 
рок од три дена пред почетокот на приредбата. 

Член 57 
Во барањето за одржување на спортска или 

друга приредба на пат посебно се означуваат мер-
ките што организаторот ги предвидува за обезбе-
дување на гледачите и учесниците на приредбата. 

Со барањето се прилагаат програмата и про-
позициите на приредбата. 

Член 58 
Ако спортската приредба на која се натпре-

варуваат моторни возила во брзина се одржува 
на пат на кој за време на приредбата се исклучу-
ва сообраќајот, со барањето за издавање на одо-
брение за одржување на таквата приредба се при-
лага доказ дека Републичкиот секретаријат за 
сообраќај и врски е согласен да се одржи таа 
приредба. 

Член 59 
Барањето за издавање на одобрение за одр-

жување на спортска или друга приредба на пат 
ќе се одбие, доколку не е благовремено поднесе-
но или ако се утврди дека организаторот не мо-
же да обезбеди потребен ред и да спроведе соод-
ветни мерки за обезбедување на гледачите и учес-
ниците на приредбата, и ако со ограничувањето 
или исклучувањето на сообраќајот на пат во по-
голема мерка би се попречил или загрозил сообра-
ќајот на пат поради необезбедување на друг пат 
за учесниците во сообраќајот. 
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Член 60 
Во одобрението за одржување на спортска или 

друга приредба на пат се наведуваат мерките за 
безбедност што организаторот е должен да ги 
преземе, а особено оние кои се однесуваат на без-
бедноста на гледачите и учесниците. 

Кога сообраќајот на пат се ограничува или 
исклучува поради одржување на приредба, орга-
низаторот е должен за тоа да ја извести јавноста 
преку печатот, радиото или на друг погоден на-
чин, најмалку 48 часа пред почетокот на приред-
бата. 

Член 61 
Натпреварувачите што учествуваат во приред-

бата можат да ги следат само возила посебно обе-
лежани со ознака што ја одредил организаторот. 
Примерок од ознаката му се доставува најдоцна 
три дена пред почетокот на приредбата на орга-
нот што го издал одобрението. Еден примерок од 
оваа ознака организаторот му ја доставува и на 
секој општински орган за внатрешни работи, пре-
ку чие подрачје минува патот на кој се одржува 
приредбата. 

Член 62 
По одржаната приредба веднаш, а најдоцна 

во рок од 24 часа организаторот е должен од па-
тот да ги отстрани знаците на предупредување, 
известување и другите ознаки и уреди што биле 
поставени во врска со одржувањето на приред-
бата. 

Ако организаторот не постапи според одред-
бата од претходниот став, општинскиот орган за 
внатрешни работи ќе нареди отстранувањето да 
се изврши на трошок на организаторот. 

Член 63 
Органот за внатрешни работи што го издал 

одобрението за одржување на приредбата може 
тоа да го повлече и да ја забрани приредбата ако 
утврди дека организаторот не ги презел мерките 
за безбедност наведени во одобрението. 

Работникот на органот за внатрешни работи, 
определен да се грижи за безбедноста на сообра-
ќајот на приредбата, може да нареди да се пре-
кине приредбата што е во тек ако организаторот 
не ги преземе мерките за безбедност утврдени во 
одобрението или ако тоа го бараат други причини 
на безбедноста. 

Член 64 
Ако заради обезбедување на приредбата и соо-

браќајот организаторот побара или надлежниот 
орган за внатрешни работи определи присуство 
односно придружба од припадници на милицијата, 
трошоците за тоа обезбедување ги поднесува ор-
ганизаторот. 

Присуство односно придружба од припадници 
на милицијата обезбедува општинскиот орган за 
внатрешни работи ако приредбата се одржува са-
мо на територијата на општината. Ако приред-
бата се одржува на територија на две или пове-
ќе општини присуство на припадници на милици-
јата обезбедува секој општински орган за внат-
решни работи за својата територија, а придруж-
бата ја определува Републичкиот секретаријат од 
припадници на милицијата на оние општински ор-
гани за внатрешни работи на чија територија се 
одржува приредбата. 

13. Превоз на лица со возила 

а) Општи одредби 

Член 65 
Со возило на моторен погон можат во сообра-

ќај на пат да се п р е в е з у в а а т лица во оној број 
кој е означен во сообраќајната дозвола односно 
во ^потврдата за регистрација, доколку со овој 
закон не е поинаку определено. 

Во моторно возило две деца од 7 до 10 го-
дишна возраст се сметаат како едно лице. 

Член бб 
Лице што се превезува не смее да ускокнува, 

искокнува или да ја отвора вратата или да се 
наведува надвор од моторното возило што е во 
движење. 

Член 67 
Во затворениот простор на моторно или при-

клучно возило, кој не може да се отвори одвнатре, 
возачот не смее да превезува лица, освен во во-
зилата на органите за внатрешни работи, право-
судните органи, Југословенската народна армија и 
територијалната одбрана. 

Член 68 
Забранет е превоз на лица на надворешните 

делови на моторно и приклучно возило, освен на 
лицата кои работите на своето работно место ги 
вршат во врска со тоа возило-противпожарно во-
зило, возило на градска чистота, возило на елек-
тродистрибуција и слично. 

Член 69 
Ако во просторот определен за сместување на 

товар на товарно моторно возило и трактор се 
превезуваат работници потребни за товарење или 
истовар на товарот во патниот налог, кој возачот 
е должен да го носи со себе и да го покаже по ба-
рање од овластено лице, се внесуваат податоци 
за бројот и името и презимето на овие работници. 

Член 70 
Со возило на моторен погон, кое поради не-

исправност се влече на пат, забрането е да се 
превезуваат лица. 

б) Превоз на лица со автобуси 

Член 71 
Во автобус и негова приколка, со кои се врши 

јавен превоз во меѓуградски ,сообракај, можат да 
се превезуваат онолку патници колку што има 
вградени седишта. 

Во автобус без приколка, со кој се врши ја-
вен превоз во меѓуградски сообраќај на релација 
долга до 40 км. можат да се превезуваат патници 
и стоејќи, колку што има места за стоење, до-
колку состојбата и елементите на патот дозволу-
ваат сигурен сообраќај и ако таков превоз биде 
одобрен од Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи, во согласност со Републичкиот секре-
таријат за сообраќај и врски. 

Во автобус и негова приколка, со кои се врши 
јавен превоз или превоз за сопствени потреби во 
градски и приградски сообраќај, можат да се пре-
везуваат онолку патници односно лица колку што 
има вградени седишта и места за стоење. 

Во возилата од претходниот став мора да би-
дат вградени држачи за патниците односно за 
лицата што се превезуваат стоејќи. 

Бројот на местата за стоење се утврдува врз 
основа на фабричката документација за дозво-
леното оптоварување на возилото и се впишува 
во сообраќајната дозвола. 

Член 72 
Автобус со кој се превезуваат леца. за време 

на превозот се обележува со посебен знак. 
Обликот, содржината и начинот на поставу-

вање на знаци на автобуси со кои се превезуваат 
деца ги пропишува републичкиот секретар за вна-
трешни работи. 

Член 73 
Вкупниот број на вградените седишта и мес-

тата за стоење во автобл^с и негова ПРИКОЛ^ГЧ тито 
се впитттани во сообраќајната дозвола, видно се 
истакнуваат во автобусот и приколката. 
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Член 74 
Автобусот од член 71 ст. 2 и 3 на овој закон, 

не смее да се движи на пат со брзина поголема 
од 50 км. на час. 

Возилото од претходниот став на левата по-
ловина од својата задна страна мора на видно 
место да носи ознака во форма на круг во жолта 
боја, опточен со црвен раб, во кој со црвена бо-
ја е испишан бројот кој ја означува најголемата 
дозволена брзина со која смее да се движи тоа 
возило. 

Член 75 
Во случај на евакуација, елементарна непо-

года, епидемија и пожар од поголем обем во авто-
бус и негова приколка можат да се превезуваат 
лица и стоејќи. 

в) Превоз на лица со товарни моторни возила 

Член 76 
На товарни моторни возила, во просторот опре-

делен за сместување на товар, можат да се пре-
везуваат најмногу пет лица кои работат на това-
рање или истовар на товарот. 

Лицата од претходниот став не смеат во вози-
лото да стојат ниту да седат на страниците на ка-
росеријата, на нестабилниот товар или на товарот 
што ја преминува висината на товарниот сандак. 

На товарно моторно возило кое нема страници 
на каросеријата и на товарно моторно возило со 
автоматски истоварувач, во просторот определен 
за сместување на товар не смеат да се превезуваат 
лица. 

Член 77 
На товарно моторно возило, во просторот оп-

ределен за сместување на товар можат, врз осно-
ва на посебно одобрение, да се превезуваат ра-
ботници од местото на живеењето до местото на 
работењето и обратно и од едно до друго работно 
место (групен превоз). 

Товарното моторно возило, во чиј простор оп-
ределен за сместување на товар се врши групен 
превоз има: седишта прицврстени за подот на ка-
росеријата, со ширина од најмалку 45 см. за секое 
лице, страни на каросеријата високи најмалку 120 
см. цврста надворешна потпирка висока најмалку 
120 см. на задните седишта и на седиштата по дол-
жината на работ на каросеријата, ако нејзините 
страни се повисоки од 120 см., носач на церадата 
и цера да со два отвора за вентилација и скали 
за влегување и излегување на лицата. 

Групен превоз може да се врши и на подрач-
јето на две и повеќе општини. 

Одобрение за групен превоз се издава откако 
со технички преглед ќе 'се утврди дека товарното 
моторно возило е исправно.' ' 

Одобрението за групен превоз го издава оп-
штинскиот орган за внатрешни работи. Ако пре-
возот се врши на подрачје на две или повеќе оп-
штини, одобрението го издава општинскиот орган 
за внатрешни работи, на чие подрачје е седиш-
тето на организацијата на здружениот труд однос-
но живеалиштето на подносителот на барањето. 

Во случај на евакуација, елементарна непо-
года, епидемија и пожар од поголем обем, со то-
варно моторно возило во просторот определен за 
сместување на товар групен превоз се врши без 
одобрение. 

Во случаите од претходниот став не може да 
се врши групен превоз на деца кои не наполниле 
14 години старост, ако не е обезбедена придружба 
од полнолетно лице. 

Член 78 
Одобрение за групен превоз може да му се 

издаде на возач кој за последните пет години не 
е осудуван за кривично дело загрозување на јав-
ниот сообраќај. 

Член 79 
Со товарно моторно возило, со кое се врши 

групен превоз, може да управува само возач на 
кого управувањето со моторно возило му е осно-
вно занимање и има најмалку три години возач-
ка дозвола за управување со онаа категорија на 
возило на која и припаѓа возилото со кое се врши 
превозот, како и ако најмалку три години упра-
вувал со возила од оваа категорија. 

Член 80 
Одобрението за групен превоз содржи: прези-

ме и име на возачот; број на возачката дозвола 
со означување на категоријата; марка на возило-
то; број на регистарската таблица и сообраќајната 
дозвола; време за кое е издадено одобрението; 
релација на која возилото сообраќа и број на ли-
цата што можат да се превезуваат. 

Одобрението се издава со рок на важење до 
три месеци. 

Возачот е должен за време на вршењето на 
превозот со себе да го носи одобрението и да го 
покаже по барање од припадник на милицијата. 

Член 81 
Товарно моторно возило, со кое се врши гру-

пен превоз, не смее да се движи со брзина пого-
лема од 50 км. на час. 

Возилото од претходниот став мора да ја има 
ознаката предвидена во член 74, став 2 на овој 
закон, освен возилото од член 77, став 6 на овој 
закон. 

Член 82 
Вкупната тежина на лицата што групно се 

превезуваат со товарно моторно возило не смее да 
премине 70л/о од носивоста на возилото. 

Член 83 
Ако на товарно моторно возило се превезува 

добиток, во просторот определен за сместување на 
товар не смеат да 1се превезуваат и лица. 

Член 84 
На приклучно возило што го влече товарно 

моторно возило забранет е превоз на лица. 

г) Превоз на лица во приклучно возило што го 
влече трактор 

Член 85 
Во приклучно возило што го влече трактор 

можат да се превезуваат лица кои работат на то-
варање или истовар на товарот или кои вршат 
земјоделски работи, и тоа: до три лица на при-
клучно возило со дозволена носивост до три тона 
и до пет лица на приклучно возило со дозволена 
носивост над три тони. 

Во приклучно возило со автоматски истовару-
вач можат да се превезуваат лица до бројот опре-
делен во претходниот став, ако е исклучен тој 
уред. 

За време на превозот лицата мораат да седат 
на подот од товарниот сандак или на товарот, ако 
товарот не ја преминува висината на товарниот 
сандак. 

Превоз на лица во приклучно возило може да 
се врши ако тракторот влече едно приклучно во-
зило. 

Член 86 
Тракторот што влече приклучно возило со кое 

се превезуваат лица не смее да се движи со брзи-
на поголема од 30 км. на час. 

Член 87 
Со приклучно возило што го влече тракторот 

можат, врз основа на одобрение, да се превезуваат 
повеќе од три односно пет лица, ако тие вршат 
земјоделски работи, и тоа само од местото на жи-
веење до местото на работењето и обратно, и од 
едно до друго место на работење. 
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Во случај на елементарна непогода, епидемија 
и пожар од поголем обем, превоз на повеќе од три 
односно пет лица со приклучно возило што го 
влече трактор се врши без одобрение. 

Превозот од став 1 на овој член е забранет 
во приклучно возило со автоматски истоварувач 
или со една оска. 

Член 88 
Одобрението од член 87, став 1 на овој закон 

го издава општинскиот орган за внатрешни ра-
боти од член 77, став 5 на овој закон, откако со 
технички преглед ќе се утврди дека се исправни 
тракторот и приклучното возило. 

Возачот е должен, за време на вршењето на 
превозот, со себе да го носи одобрението и да го 
покаже по барање од припадник на милицијата. 

Член 89 
Со трактор што влече приклучно возило во 

кое се врши превоз на лица од член 87 на овој 
закон, може да управува само возач на кого уп-
равувањето му е основно занимање и има најмал-
ку три години дозвола за возач на трактор или 
возачка дозвола која дава право за управување 
со трактор, како и ако најмалку три години упра-
вувал со такви возила. Кога таков превоз се врши 
во приклучно возило што го влече земјоделски 
трактор може да управува и возач кој имал нај-
малку три години дозвола за возач на трактор. 

Член 90 
Лице што се превезува не смее да стои во 

приклучното возило што го влече тракторот, да 
седи на страниците на товарниот сандак, да уско-
кува и искокнува додека е возилото во движење, 
како и да се вози на надворешните делови или 
приклучните орудија што ги влече трактор. 

Член 91 
Одредбите од чл. 65 до 90 на овој закон не се 

применуваат на возилата на органите за внатреш-
ни работи, Југословенската народна армија и те-
риторијалната одбрана. 

д) Превоз на лица со други возила 

Член 92 
Возач на велосипед или на велосипед со мо-

тор кој наполнил 18 години старост смее да пре-
везува само дете кое не наполнило 7 години ста-
рост ако посебното седиште е пред возачот. 

Возач на велосипед со мотор или на мото-
цикл смее да превезува само лице кое напол-
нило 7 години старост, ако лицето го опчекорило 
посебното седиште. 

Возачот на возило од ст. 1 и 2 на овој член 
не смее да превезува лице кое е под влијание на 
алкохол. 

Член 93 
На приколка од член 22 на овој закон, како 

и во товарен сандак на велосипед, велосипед со 
мотор или на мотоцикл забрането е да се пре-
везува лице. 

Член 94 
На запрежно возило смеат да се превезуваат 

толку лица колку што дозволува просторот лица-
та да се сместат седечки. 

Возачот и лицата што се превезуваат на за-
прежно возило не смеат да стојат во возилото, да 
седат со спуштени нозе или да седат на страни-
ците на возилото или на нестабилниот товар, ни-
ту да се наоѓаат на рудата за време на движење-
то на возилото. 

14. Сообраќај на работни машини и 
мотокултиватори 

Член 95 
Работна машина што се движи со силата на 

сопствен мотор и мотокултиватор можат во сооб-
раќајот на пат да ги имаат само оние приклучо-
ци што се произведени за таа цел. 

Работна машина и мотокултиватор во сообра-
ќајот на пат мораат да имаат исправни уреди за 
управување и сопирање. 

Член 96 
На работната машина или на приклучокот за 

време на возење може да се наоѓаат само возачот 
и придружувачот, а на мотокултиваторот само во-
зачот. 

III. В О З А Ч И 

1. Услови за управување со возила 

Член 97 
Со трактор во сообраќајот на пат може да 

управува само лице кое има важечка дозвола за 
возач на трактор или важечка дозвола што дава 
право на управување со моторни возила од ка-
тегориите: Б, Ц или Д. 

Член 98 
Дозвола за возач на трактор ќе му се издаде 

на лице кое ги исполнува овие услови: 
1. да е душевно и телесно способно за упра-

вување со трактор, 
2. да има наполнети 16 години старост, 
3. да има положен испит за управување со 

трактор, 
4. со одлука на надлежниот орган да не му е 

забрането издавање на возачка дозвола односно 
дозвола за возач на трактор. 

Член 99 
Со работна машина, мотокултиватор и вело-

сипед со мотор во сообраќајот на пат може само-
стојно да управува само лице кое има потврда за 
познавање на сообраќајните знаци и основните 
правила на сообраќајот на патиштата (возачка 
потврда) односно лице кое има важечка возачка 
дозвола или важечка дозвола за возач на трак-
тор. 

Член 100 
Дозвола за возач на трактор се издава со огра-

ничен рок на важење од пет години. 
На лице за кое при здравствениот преглед е 

утврдено и во здравственото уверение е констати-
рано дека има душевни или телесни недостатоци 
кои уште не претставуваат пречка за издавање 
на дозволата од претходниот став, но постојат из-
гледи дека ќе се влоши неговата здравствена сос-
тојба, ќе му се издаде дозвола со рок на важење 
предложен во здравственото уверение, а кој не 
може да биде пократок од две години. 

Возачката потврда се издава со неограничен 
рок на важење. 

Член 101 
Дозволата за возач на трактор односно возач-

ката потврда може да биде одземена под услови-
те и на начин пропишан за одземање на возачки 
дозволи. 

Решение за одземање на возачка дозвола, доз-
вола за возач на трактор односно возачка потвр-
да донесува општинскиот орган за внатрешни ра-
боти кој возачот го води во евиденција. 

Член 102 
Со велосипед на пат може да управува само 

лице кое наполнило 10 години старост, а со вело-
сипед со мотор лице кое наполнило 14 години 
старост. 
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Член 103 
Со запрежно возило на пат може да управува 

само лице кое наполнило 15 години старост. 

2. Подготвување на кандидати за возачи 

Член 104 
Подготвување на кандидат за возач на мотор-

но возило и возач на трактор (кандидат за возач) 
врши авто-школа, доколку со овој закон не е по-
инаку определено. 

Авто-школа од претходниот став може да ос-
нова Републиката, општина, организација на здру-
жен труд и друга организација. 

Член 105 
Кандидатот за возач не е должен во авто-шко-

ла да се ^ подготвува по прописите за безбедност 
на сообраќајот на патиштата и во организација на 
Црвениот крст на Македонија по основите за ука-
жувањето на прва помош на лица повредени во 
сообраќајна незгода. 

Член 106 
Авто-школата мора да биде опремена така што 

да може успешно да подготвува кандидати за во-
зачи за полагање на возачки испит. 

Возачот-инструктор во авто-школа мора да ги 
исполнува условите за возач-инструктор пропи-
шани во овој закон. 

По исклучок, како инструктор за прописите 
за безбедност на сообраќајот на патиштата, може 
да биде и лице кое не е возач-инструктор, ако 
има висока или виша стручна подготовка, соодвет-
ни стручни знаења и стаж на возач на моторно 
возило подолг од три години. 

Член 107 
Подготвување на кандидат за возач може да 

врши само лице кое со авто-школата, по правило, 
е во редовен работен однос. 

Член 108 
Авто-школата мора да има: 
— погодна просторија со соодветен мебел, и 
— средства и уреди за изведување на наста-

вата по прописите за безбедност на сообраќајот 
на патиштата. 

Авто-школата, покрај средствата од претход-
ниот став, е должна за подготвување на кандидат 
за возач во управување со моторно возило да 
обезбеди моторно возило од онаа категорија за 
која се врши подготвувањето. 

Член 109 
Условите од член 108 на овој закон мора да 

ги исполнува и истурено одделение на авто-шко-
лата, која за подготвување на кандидати за во-
зачи го организирала надвор од седиштето на авто-
школата. 

Член НО 
Почетно подготвување на кандидат за возач 

во управување со моторно возило или трактор 
може да се врши само на уреден полигон или 
друг простор што за таа цел ќе го одобри над-
лежниот орган на општинското собрание. 

Член 111 
Подготвувањето на кандидат за возач по ос-

новите за укажување на прва помош на лица 
повредени во сообраќајна незгода го врши орга-
низација на Црвениот крст на Македонија. 

Подготвувањето од претходниот став го врши 
лекар, кој не е должен да има дозвола за возач-
ки структор. 

Член 112 
Одобрение за работа на авто-школа односно 

нејзино истурено одделение издава општинскиот 
орган за внатрешни работи. 

Член 113 
Подготвување на кандидат за возач може да 

се врши на возило што е регистрирано во Југо-
славија и што има двојни команди или вградена 
помошна сопирачка меѓу кандидатот и возачот-
инструктор, а ако е возилото на авто-школата, 
задолжително има двојни команди и две возачки 
огледала од обете надворешни страни на предниот 
дел на возилото. 

За време на подготвувањето во возилото мо-
жат да се наоѓаат само кандидатот за возач и во-
зачот-инструктор, а по потреба и лицето што е 
овластено да врши надзор над подготвувањето на 
кандидатите за возачи. 

Член 114 
Авто-школата мора да се придржува за нас-

тавниот план и програмата и уредно да ги води 
пропишаните евиденции на подготвувањето на 
кандидатите за возачи. 

Член 115 
Авто-школа односно организација на Црвениот 

крст на Македонија, може да отстапува од настав-
ниот план и програмата во случаи кога кандида-
тот за возач дополнително се подготвува заради 
совладување на определена материја или кога не 
му е потребно целосно подготвување по прописите 
за безбедност на сообраќајот на патиштата односно 
по основите за укажување прва помош на лица 
повредени во сообраќајна незгода. 

Член 116 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи, во согласност со републичкиот сек-
ретар за образование и наука, да донесе поблиски 
прописи за работата на авто-школите, наставниот 
план и програмата, опремата со која школите мо-
раат да располагаат и евиденциите што мораат 
да ги водат. 

Член 117 
Надзор над работата на авто-школата, во поглед 

на исполнување на пропишаните услови за работа 
и начинот на подготвување на кандидатите за во-
зачи, врши општинскиот орган за внатрешни ра-
боти. 

Ако општинскиот орган за внатрешни работи 
во вршењето на надзорот утврди дека авто-шко-
лата не ги исполнува пропишаните услови или 
кандидатите за возачи не ги подготвува според 
пропишаната програма или на пропишан начин, 
или ако поголем број од кандидатите за возачи 
покажуваат слаб успех, може со решение да опре-
дели авто-школата привремено да престане со 
подготвувањето на кандидати за возачи и да пос-
тави рок до кога мора да се исполнат пропишани-
те услови односно да се отстранат утврдените не-
достатоци. 

Жалбата против ова решение не го одлага не-
говото извршување. 

Ако авто-школата во определениот рок не ги 
исполни пропишаните услови односно не ги отст-
рани утврдените недостатоци, ќе се одземе одоб-
рението за нејзиното работење. 

Член 118 
Забраната за работа на авто-школата се одне-

сува на целата територија на Републиката, а заб-
раната на истуреното одделение на авто-школата 
се однесува само на тоа одделение. 

Член 119 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

може да забрани да се врши подготвување на кан-
дидати за возачи во управување со моторно во-
зило на определен автопат и пат резервиран за 
сообраќај на моторни возила и во определено вре-
ме, ако тоа го бараат причините на безбедноста на 
сообраќајот. 
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Член 120 
На пат може да се подготвува за управување 

со моторно возило и лице кое има до една годи-
на помалку од годините на староста пропишани 
за издавање на возачка дозвола за категоријата 
на возила во која спаѓа возилото на кое се врши 
подготвувањето, но возачкиот испит може да го 
полага откако ќе ги наполни годините на староста 
пропишани за издавање на возачка дозвола. 

Член 121 
За време на подготвување на кандидатот за 

везач во управување со моторно возило или трак-
тор, возачот-инструктор не смее да биде под вли-
јание на алкохол или други опивни средства или 
толку изморен или болен, или во таква психичка 
состојба, што да не е способен да врши сигурен 
надзор над кандидатот што го подготвува. 

Возач-инструктор не смее да подготвува кан-
дидат за возач односно за управување со мотор-
но возило или трактор кој е под влијание на ал-
кохол или други опивни средства или е толку из-
морен или боЈЃен или е во таква психичка состој-
ба, што не е способен сигурно да управува со во-
зилото по пат. Возач-инструктор не смее да му 
дозволи на кандидатот за возач да управува со 
моторно возило или трактор на пат и во случај 
ако кандидатот не е во доволна мерка подготвен. 

Член 122 
Возач-инструктор, кога подготвува кандидат за 

возач во управување со моторно возило, должен 
е со себе да ја носи возачката дозвола, дозволата 
за возач-инструктор и потврдата од авто-школата 
дека е во редовен работен однос како возач-ин-
структор во таа авто-школа, како и доказот дека 
кандидатот за возач се подготвува во таа авто-
школа и да ги покаже по барање од припадник 
на милицијата. 

Член 123 
Кандидат за возач на мотоцикл може да се 

подготвува за управување со мотоцикл на пат 
и без надзор на возач-инструктор, ако претходно 
положи испит од прописите за безбедност на 
сообраќајот на патиштата односно ако има возач-
ка дозвола од Б, Ц или Д категорија, дозвола за 
управување со трактор или возачка потврда. 

Кандидатот за време на подготвувањето мора 
кај себе да има една од дозволите предвидени во 
претходниот став односно потврда за положениот 
испит од прописите за безбедност на сообраќајот 
на патиштата, што му ја издава надлежниот оп-
штински орган за внатрешни работи. 

На начин предвиден во став 1 на овој член, 
кандидатот може да се подготвува за управување 
со мотоцикл на пат најмногу 30 дена, а ако ис-
питот го повторува најмногу 60 дена. 

Кандидат за возач на мотоцикл не смее да 
се подготвува на пат додека не биде во доволна 
мера подготвен за сигурно управување со мото-
цикл. 

Член 124 
Подготвување на кандидат за возач на трактор 

може да организира и земјоделска и друга орга-
низација на здружениот труд што се занимава со 
проблеми на земјоделството. 

Подготвување на кандидат за возач на трак-
тор може да врши и лице кое не ги исполнува 
условите од член 140 на овој закон, ако има нај-
малку три години возачка дозвола за управување 
со моторни возила од Б, Ц или Д категорија или 
е возач на трактор, кој на практично управување 
со трактор поминал најмалку три години. 

Член 125 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да донесе поблиски прописи за ди-
мензиите и начинот на поставување на посебните 
таблици за означување на возилото на кое се врши 
подготвување на кандидати за возачи, 

3. Возачки испит и проверка на знаењата 

Член 126 
Возачкиот испит го спроведува оној општински 

орган за внатрешни работи, во чија општина посто-
јат населени места, кои ги исполнуваат следните 
услови: 

— да имаат развиена улична мрежа во која 
некои од улиците се со современ коловоз, 

— да имаат современа сообраќајна сигнализа-
ција — сообраќајни знаци, ознаки на коловоз и 
светлосни сообраќајни знаци, и 

— да имаат уредени раскрсници и патишта со 
развиен сообраќај. 

Се овластува републичкиот секретар за внат-
решни работи да определи во кои населени места, 
кои ги исполнуваат условите од претходниот став, 
ќе се спроведуваат возачките испити и за кои ка-
тегории на моторни возила, како и од кои други 
општински подрачја кандидатите за возачи ќе по-
лагаат возачки испит во тие населени места. 

Член 127 
Спроведувањето на возачкиот испит во општин-

ски орган за внатрешни работи го врши комисија 
за полагање на возачки испит (испитна комисија). 

Две или повеќе општини можат да имаат заед-
ничка испитна комисија. 

Комисијата за возачки испит ја основа старе-
шината на општинскиот орган за внатрешни работи. 

Член 128 
Испитната комисија има претседател и најмал-

ку по еден испитувач за прописите за безбедност 
на сообраќајот на патиштата и за управување со 
моторно возило. 

За претседател и испитувач може да биде одре-
дено лице кое има најмалку средна или на неа 
рамна стручна спрема и дозвола за возач — ин-
структор од онаа категорија на моторни возила за 
која врши испитување. 

Член 129 
Подготвеноста на кандидатот за возач од осно-

вите за укажување на прва помош на лица повреде-
ни во сообраќајна незгода ја утврдува организаци-
ја на Црвениот крст на Македонија, која на кан-
дидатот му издава писмена потврда. 

Член 130 
Кандидатот кој полага испит за управување со 

моторно возило кое спаѓа во А или Е категорија, 
а има возачка дозвола за управување со моторни 
возила од Б, Д или Д категорија, полага испит само 
за управување со мотоцикл, односно со група на 
возила кои спаѓаат во категоријата Е. 

Кандидатот од претходниот став е должен да 
докаже дека му е утврдена подготвеноста од осно-
вите за укажување на прва помош на лица повре-
дени во сообраќајна незгода ако веќе не полагал 
таков испит. 

Член 131 
Кандидатот за возач може да се јави на возач-

ки испит ако со пријавата за полагање на возачки-
от испит поднесе: 

— потврда од авто — школата за спроведеното 
подготвување за управување со моторно возило или 
трактор, 

— потврда од училиштето на ученик кој го за-
вршил училиштето во кое подготвувањето за упра-
вување со моторно возило или трактор е предвиде-
но во наставната програма, 

— потврда за утврдената подготвеност од осно-
вите за укажување на прва помош на лица повре-
дени во сообраќајна незгода, освен во случаите од 
член 130, став 2 на овој закон, 

— здравствено уверение дека е телесно и ду-
шевно способен За управување со возила од онаа 
категорија за која го полага возачкиот испит, кое 
не смее да биде постаро од една година, и 
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— доказ дека е исполнет условот од член 152, 
став 2 од Законот за основите на безбедноста на 
сообраќајот на патиштата. 

Член 132 
Надлежниот општински орган за внатрешни ра-

боти може да основа комисија за полагање на во-
зачки испит, во оние училишта и тоа за нивните 
ученици, во кои подготвувањето за управување со 
моторно возило е предвидено во наставната прог-
рама. 

Член 133 
Проверката на познавањето на сообраќајните 

знаци и основните правила на сообраќајот на па-
тиштата (проверка на знаењата) ја врши општин-
скиот орган за внатрешни работи. 

Проверката на знаењата се врши без надомес-
ток на трошоците. 

Член 134 
Кандидатот за возач полага возачки испит пред 

испитна комисија која е месно надлежна според 
член 126, став 2 од овој закон за подрачјето на оп-
штината на која кандидатот има живеалиште. 

Кандидатот за возач, кој поради вработување, 
школување, студирање или од други оправдани 
причини престојува во едно место надвор од своето 
живеалиште подолго од шест месеци, може да по-
лага возачки испит и пред испитна комисија која 
е месно надлежна според член 126, став 2 од овој 
закон за подрачјето на општината на која канди-
датот престојува. 

Кандидат за возач, кој има живеалиште надвор 
од територијата на Југославија, а престојува по 
Југославија подолго од шест месеци, го полага во-
зачкиот испит пред испитната комисија надлежна 
за подрачјето на општината на која престојува. 

Причините определени во став 2 на овој член 
испитната комисија е должна да ги утврди со пис-
мени докази. Доколку кандидатот не достави такви 
докази, возачкиот испит не може да го полага пред 
испитната комисија надлежна според местото на 
престојувањето. 

Член 135 
Тестовите за полагање на возачки испит и за 

проверката на знаењата, како и листовите со испит-
ните прашања ги подготвува Републичкиот секре-
таријат. 

Тестовите и испитните прашања не смеат да се 
објавуваат ниту да се пуштаат во слободен промет. 

Член 136 
Трошоците сврзани со тестовите, испитните лис-

тови и уверенијата за положениот возачки испит 
ги сноси кандидатот за возач. 

Висината на трошоците од претходниот став ја 
определува Републичкиот секретаријат. 

Член 137 
На испитот за возач на трактор се утврдува да-

ли кандидатот ги познава сообраќајните знаци и 
основните правила за сообраќај на патиштата, како 
и дали ја има потребната вештина за управување 
со трактор. 

Член 138 
Возачкиот испит ќе се поништи и возачката 

дозвола односно дозволата за возач на трактор ќе 
се одземе ако при повторувањето на постапката се 
утврди дека полагањето на испитот е одобрено врз 
основа на пријава на живеалиште односно престоју-
валиште, а кандидатот за возач во времето кога му 
е одобрено полагањето на испитот фактички немал 
живеалиште односно престојувалиште на подрачјето 
на надлежниот општински орган за внатрешни ра-
боти. 

Член 139 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да донесе поблиски прописи за прог-
рамата и начинот па полагање на возачки испит, 
програмата и начинот на проверка на знаењата и 
издавањето на возачка потврда. 

4. Испит за возач — инструктор 

Член 140 
Испит за возач-инструктор може да полага возач 

кој наполнил 23 години старост и завршил најмалку 
средно образование или на него рамно училиште или 
квалификуван работник, кој има најмалку три го-
дини возачка дозвола за управување со онаа ка-
тегорија моторни возила, за која му се издава 
дозволата за возач-инструктор и кој за последните 
пет години не е правосилно осуден за кривично 
дело загрозување безбедноста на сообраќајот, како 
и дека е душевно и телесно способен да управува 
со моторни возила од онаа категорија за која се 
издава дозволата за возач — инструктор. 

Испитот од претходниот став се полага пред 
испитната комисија што ја основа Републичкиот 
секретаријат. 

На возач кој го положил испитот за возач — 
инструктор Републичкиот секретаријат му издава 
дозвола за возач — инструктор со рок на важење 
од три години. 

Член 141 
Трошоците за полагање на испитот за возач — 

инструктор ги поднесува кандидатот. 
Висината на трошоците за полагање на испи-

тот за возач — инструктор ја определува републич-
киот секретар за внатрешни работи. Како трошоци 
за полагање на испитот за возач — инструктор се 
сметаат трошоците за тестовите, уверенијата за 
положен испит за возач — инструктор, надоместо-
кот на членовите на испитната комисија и другите 
трошоци што настануваат со полагањето на испи-
тот. 

Член 142 
Дозволата за возач — инструктор престанува да 

важи по истечувањето на рокот на важењето, како 
и во случаите кога престанува да важи возачката 
дозвола. 

Член 143 
Дозволата за возач — инструктор може да се 

продолжи ако возачот — инструктор поднесе бара-
ње за продолжување во рок од една година по 
истечувањето на рокот на важењето. 

На возач — инструктор, кој по истекувањето 
на рокот од претходниот став ќе поднесе барање 
за продолжуЕ-,ање важењето на дозволата за во-
зач — инструктор, Републичкиот секретаријат мо-
же да му го продолжи важењето на дозволата ако 
возачот — инструктор го положи испитот по про-
писите за безбедност на сообраќајот на патиштата. 

Член 144 
Дозволата за возач — инструктор ќе се одземе 

во случаите во кои се одзема возачка дозвола, во 
случај на правосилна осуда за кривично дело за-
грозување на јавниот сообраќај и кога на воза-
чот — инструктор во кривична постапка му е из-
речена мерката на безбедност забрана да се за-
нимава со занимањето возач — инструктор, додека 
трае таа мерка. 

Решение за одземање на дозволата за возач — 
инструктор донесува општинскиот орган за внат-
решни работи на чие подрачје возачот — инструк-
тор има живеалиште. 

Член 145 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да донесе поблиски прописи за прог-
рамата и начинот на полагањето на испитот за во-
зач — инструктор, образецот на дозволата за во-
зач — инструктор и за издавањето, продолжува-
њето, заменувањето и одземањето на дозволата, 
како и за евиденциите. 
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5. Возачка дозвола и возачка потврда 

Член 146 
Возачка дозвола, дозвола за возач на трактор 

или возачка потврда, издава општинскиот орган за 
внатрешни работи на чие подрачје лицето на кое 
му се издава дозволата има живеалиште односно 
престојувалиште во случаите од член 135, став 2 на 
овој закон. 

Возачката потврда се издава без наплата на 
такса. 

Ако лицето не побара издавање на возачка 
дозвола односно дозвола за возач на трактор во 
рок од две години од денот на положениот испит, 
возачката дозвола може да се издаде по повторно 
положениот испит по прописите за безбедност на 
сообраќајот на патиштата односно од сообраќајните 
знаци и основните правила за сообраќај на па-
тиштата. 

Член 147 
Возачка дозвола ќе се издаде со рок на важење 

предложен во здравственото уверение, но не за по-
краток рок од две години, на лице за кое при 
здравствениот преглед е утврдено дека има душев-
ни или телесни недостатоци, кои уште не претста-
вуваат пречка за издавање на возачка дозвола, но 
постојат изгледи дека ќе се влоши неговата здрав-
ствена состојба. 

Член 148 
Дозвола за возач на трактор односно возачка 

потврда, се издава на образец чија форма, содр-
жина, боја, вид и квалитет на материјалот се едно-
образни за територијата на Републиката. 

Обрасците на дозволата односно потврдата од 
претходниот став ги пропишува републичкиот сек-
ретар за внатрешни работи. 

Член 149 
Обрасците на возачка дозвола, дозвола за возач 

на трактор и возачка потврда може да ги печати 
организација на здружениот труд што ќе ја овлас-
ти Републичкиот секретаријат и не смеат да се 
пуштаат во слободна продажба. 

Член 150 
Кога управува со трактор, велосипед со мотор, 

работна машина или мотокултиватор, возачот мора 
кај себе да има важечка дозвола односно возачка 
потврда и е должен да ја покаже по барање од 
припадник на милицијата. 

Член 151 
Сопственик на возило на моторен погон, како и 

возач на кого му е доверено возилото на управу-
вање, не смее да дозволи да управува со возилото 
лице кое нема важечка дозвола или дозвола за во-
зач на трактор односно возачка потврда или нема 
возачка дозвола односно возачка потврда за упра-
вување со возило од онаа категорија на која и 
припаѓа возилото. 

Член 152 
Возач на возило на моторен погон кој ќе го 

промени живеалиштето или адресата на станот, 
должен е во рок од 15 дена да ја пријави проме-
ната на општинскиот орган за внатрешни работи 
на чие подрачје има живеалиште заради упис во 
евиденцијата на возачите. 

Член 153 
Важењето на возачката дозвола и дозволата за 

возач на трактор ја продолжува, по барање на во-
зачот, општинскиот орган за внатрешни работи кој 
возачот го води во своја евиденција. 

Ако возачот не побара продолжување на доз-
волата од претходниот став во рок од една година 
од денот на истекот на нејзиното важење, дозво-
лата ќе се продолжи ако возачот го положи возач-

киот испит по прописите за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата односно по сообраќајните знаци 
и основните правила за сообраќајот на патиштата. 

АКО изминат повеќе од пет години од денот на 
истекот на важноста на возачката дозвола или доз-
волата за возач на трактор, нова дозвола може да 
се издаде дури по повторно положен возачки испит. 

Член 154 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да ја пропише постапката за изда-
вање, заменување, продолжување на важењето и 
начинот на водење евиденцијата на возачките доз-
воли и дозволата за возач на трактор, како и по-
стапката за издавање и начинот на водење на еви-
денцијата на издадените возачки потврди. 

6. Здравствени прегледи на возачи и 
контрола на алкохолизираноста 

Член 155 
Здравствените прегледи и издавањето на здрав-

ствените уверенија за телесна и душевна способ-
ност за управување со моторно возило или трактор 
ги врши онаа здравствена организација на здруже-
ниот труд која ги исполнува пропишаните услови 
во поглед на кадрите и материјалната опрема за 
вршење на овие работи и што ќе ја овласти ре-
публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика. 

Методологијата на здравствените прегледи, 
критериумите за оценување на телесната и ду-
шевната способност за управување со моторно во-
зило или трактор, начинот на водење на евиденци-
јата, медицинската документација и известувањата, 
постапката за издавање на лекарските уверенија, 
како и условите во поглед на кадрите и материјал-
ната опрема за вршење на здравствените прегледи 
ги пропишува републичкиот секретар за здравство 
и социјална политика. 

Ако здравствената организација на здружениот 
труд престане да ги исполнува пропишаните усло-
ви во поглед на кадрите и материјалната опрема 
за вршење на здравствените прегледи, и ако не се 
придржува за прописите кои се однесуваат на овие 
прегледи, овластувањето од став 1 на овој член 
може да се одземе од органот што го издал. 

Член 156 
Одредбите на член 164, 165. 167 и 168 од Законот 

за основите на безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата, како и санкциите пропишани со истиот за-
кон за повреда на овие одредби, соодветно се при-
менуваат и на возачите на трактори. 

Член 157 
Возачот на моторно возило или на трактор на 

контролен здравствен преглед го упатува со реше-
ние општинскиот орган за внатрешни работи кој 
возачот го води во евиденција. 

Контролниот здравствен преглед го врши здрав-
ствената организација на здружениот труд од член 
155 став 1 на овој закон, што ќе ја определи оп-
штинскиот орган за внатрешни работи кој возачот 
го упатил на преглед. 

Во вршењето на контролниот здравствен прег-
лед задолжително учествува лекар — специјалист 
за болеста поради која се упатува возачот на ле-
карски преглед. 

Член 158 
Трошоците на контролниот здравствен преглед 

на возач на моторно возило или трактор, вработен 
во својство на таков возач во орган, организација 
на здружениот труд или кај поединец, ги подне-
сува органот, организацијата на здружениот труд 
или поединецот ка ј кого е вработен возачот. 

Другите возачи сами ги поднесуваат трошоците 
на контролниот здравствен преглед, доколку при 
прегледот се установи дека не се способни за воза-
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чи, а ако при прегледот се установи дека се способ-
ни за возачи трошоците на прегледот ги поднесува 
органот за внатрешни работи кој ги упатил на 
преглед. 

Член 159 
Ако постојат два или повеќе лекарски наоди со 

спротивни мислења за здравствената способност на 
кандидатот за возач или возач на моторно возило 
или трактор, ќе се смета дека кандидатот за возач 
односно возачот е неспособен за управување со во-
зило се до конечната одлука на посебна второсте-
пена комисија што ја основа Републичкиот секре-
таријат за здравство и социјална политика. 

Трошоците на комисијата од претходниот став 
се уредуваат согласно со одредбите на член 158 од 
овој закон. 

Се овластува републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика да ја пропише постап-
ката за утврдување на здравствената способност 
во случаите од став 1 на овој член. 

Член 160 
Анализа на крв или анализа на крв и урина 

заради утврдување на алкохолизираноста на воза-
чот и на друг учесник во сообраќајот може да 
врши определена здравствена организација на здру-
жен труд, како и органот за внатрешни работи кој 
располага со потребната материјална опрема и ка-
дар за вршење на такви анализи. 

Се овластува републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика, во согласност со репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи, да ги про-
пише условите во поглед на кадарот и материјал-
ната опрема што мора да ги исполнува здравстве-
ната организација на здружениот труд или органот 
за внатрешни работи за вршење анализи од прет-
ходниот став, да ја пропише постапката за земање 
и транспортирање на крвта и урината за анализа 
и да утврди која здравствена организација на здру-
жениот труд и орган за внатрешни работи ги ис-
полнуваат условите од претходниот став. 

Член 161 
Секоја здравствена организација на здружениот 

труд е должна да земе крв или крв и урина на 
пропишан начин заради анализа и да врши здрав-
ствен преглед заради утврдување влијанието на 
алкохолот врз способноста на возачот за управу-
вање со возилото. 

Член 162 
При прием на лице на преглед и лекување 

здравствената организација на здружениот труд е 
должна да утврди дали лицето е возач на моторно 
возило и тоа да го забележи во неговиот здравствен 
картон. 

Ако при прегледот или лекувањето на возачот 
на моторно возило основано се посомнева или се 
утврди дека тој повеќе не е способен да управува 
со сите или одделни категории на моторни возила, 
здравствената организација на здружениот труд е 
должна за тоа да го извести надлежниот општин-
ски орган за внатрешни работи. 

IV. В О З И Л А 

1. Општи одредби 

Член 163 
Испитување на возило на моторен погон и на 

приклучно возило што сериски или поединечно се 
произведува или преправа врши организација на 
здружениот труд или друга организација што ја 
овластува Републичкиот секретаријат за сообраќај 
и врски. 

За испитување на возилото се издава атест. 

Член 164 
Организацијата на здружениот труд и друга ор-

ганизација, како и поединец кој се занимава со 
поправка на возила на моторен погон и приклучни 
возила се должни да водат уредна евиденција за 
сите оштетени возила што кај нив се поправени. 
Евиденцијата ги содржи податоците за сопствени-
кот односно носителот на правото на користење 
на возилото (имател на возилото), за самото возило, 
а посебно за описот на оштетувањата на возилото, 
времето на приемот на возилото на поправка, како 
и други податоци што можат да бидат од значење 
за утврдување на кривична или друга одговорност. 

2. Регистрација 

Член 165 
Тракторите и приклучните возила што ги вле-

чат трактори наменети за превоз на предмети, се 
моторни возила и се регистрираат на начин и под 
условите пропишани за регистрација на моторните 
и приклучните возила. 

Член 166 
Земјоделските трактори, работните машини, мо-

токултиваторите, велосипедите со мотор, запреж-
ните возила, како и приклучните возила што ги 
влечат земјоделски трактори и мотокултиватори што 
учествуваат во сообраќајот на пат се регистрирани. 

За регистрирано возило од претходниот став се 
издава потврда за регистрацијата, а за земјодел-
ски трактор и приклучно возило што го влече зем-
јоделски трактор, сообраќајна дозвола и регистар-
ска таблица. 

Потврдата за регистрација и сообраќајната доз-
вола од став 2 на овој член се издава на образец 
кој е еднообразен за територијата на Републиката. 

Регистарската таблица содржи назив на оп-
штината и регистарски број на возилото. 

Се овластува републичкиот секретар за внат-
решни работи да ја пропише формата, големината и 
начинот на поставување на регистарските таблици 
за возилата од став 1 на овој член, постапката за 
регистрација, образецот на потврдата за регистра-
ција и сообраќајната дозвола, како и водењето на 
евиденција за регистрираните возила. 

Член 167 
Регистрација на моторните и приклучните вози-

ла, како и на земјоделските трактори, работните ма-
шини, мотокултиваторите и велосипедите со мо-
тор како и на приклучните возила што ги влечат 
земјоделски трактори или мотокултиватори врши 
општински орган за внатрешни работи, на чие под-
рачје е живеалиштето односно седиштето на има-
телот на возилото. 

Член 168 
Регистрационите подрачја за моторни и при-

клучни возила се овластува да ги пропише репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи. 

Член 169 
Земјоделски трактор, работна машина, мото-

култиватор, велосипед со мотор и запрежно во-
зило подлежат на повторна регистрација само при 
промена на имателот на возилата или при промена 
на живеалиштето односно седиштето на имателот 
на возилото во друга општина. 

Член 170 
Можат да се регистрираат само оние земјодел-

ски трактори и приклучни возила што ги влечат 
земјоделски трактори кои на задолжителниот тех-
нички преглед се најдени како исправни. 
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Член 171 
За возилата од член 166 на овој закон се из-

дава една од следните видови регистарски таблици: 
1) регистарски таблици за земјоделски тракто-

ри; 
2) регистарски таблици за работни машини: 
3) регистарски таблици за мотокултиватори; 
4) регистарски таблици за велосипеди со мотор; 
5) регистарски таблици за запрежни возила; и 
6) регистарски таблици за приклучни возила 

што ги влечат земјоделски трактори или мотокул-
тиватори. 

Регистарските таблици за земјоделски трактори 
и мотокултиватори и нивни приклучни возила се 
во зелена боја, а другите регистарски таблици од 
овој член се во бела боја. 

Член 172 
Земјоделски трактор и работна машина во 

сообраќај на пат имаат по две регистарски таб-
лици, а мотокултиватор, велосипед со мотор, за-
прежно возило и приклучно возило што го влече 
земјоделски трактор или мотокултиватор — по 
една регистарска таблица. 

Регистарските таблици на возилото мораат да 
бидат поставени така што да можат добро да се 
гледаат и да бидат читливи. 

Лесните приколки кои не се регистрираат, а 
влечени се од возила на моторен погон од став 
1 на овој член, на својата задна страна во соо-
браќајот на пат мораат да имаат регистарска таб-
лица со повторен регистарски број на влечното 
возило. 

Член 173 
Кога управува со возило од член 166 на овој 

закон, возачот мора да има со себе важечка соо-
браќајна дозвола односно потврда за регистрација 
издадена за тоа возило и е должен да ја покаже 
по барање од овластено лице. 

Член 174 
Регистрирано возило во сообраќајот на пат 

ги носи оние регистарски таблици што за тоа во-
зило се издадени и чиј број е запишан во важеч-
ката сообраќајна дозвола односно потврда за ре-
гистрација. 

Забрането е на нерегистрирано возило да се 
ставаат и во сообраќајот на пат да се користат 
регистарски таблици. 

Член 175 
Регистарските таблици за возила и таблиците 

за означување на возилата на кои се подготву-
ваат возачи ги изработува организација на здру-
жениот труд што ќе ја определи Републичкиот се-
кретаријат. 

Продажната цена на таблиците од претходни-
от став спогодбено ја утврдуваат организацијата 
на здружениот труд и Републичкиот секретаријат. 

3. Технички прегледи 

Член 176 
Заради проверување на техничката исправ-

ност на земјоделските трактори, како и на при-
клучните возила што ги влечат земјоделски трак-
тори, се врши технички преглед на тие возила. 

На техничкиот преглед на. возилата од прет-
ходниот став се утврдува дали возилото има про-
пишани уреди и опрема и дали се тие во исправ-
на состојба, како и дали ги исполнуваат и дру-
гите пропишани услови и нормативи за учеству-
вање во сообраќајот. 

Член 177 
Технички преглед на моторни и приклучни 

возила, како и на возила од член 176 на овој 
закон, врши организацијата на здружениот труд 
или друга организација која за тоа ќе добие одо-
брение од Републичкиот секретаријат (овластена 
организација за технички преглед). 

Технички преглед на возила врши и општин-
скиот орган за внатрешни работи, ако во општи-
ната нема овластена организација за технички 
преглед и ако е за тоа опремен на начин пропи-
шан за овластената организација за технички 
преглед. 

Член 178 
Одобрение за вршење на технички преглед 

може да добие само организација на здружен труд 
или друга организација која има стручен кадар, 
пропишани, испитани и исправни уреди и опре-
ма, соодветен објект и простор кој овозможува 
континуиран технички преглед и непречено дви-
жење на возилата. 

Член 179 
Овластената организација за технички прег-

лед е должна да обезбеди техничките прегледи да 
се вршат совесно и на пропишан начин и уредно 
да се водат пропишаните евиденции. 

Републичкиот секретаријат ќе го одземе одо-
брението за вршење на технички преглед, ако ут-
врди дека овластената организација за технички 
преглед престанала да ги исполнува пропишаните 
услови или дека техничкиот преглед не се врши 
совесно и на пропишан начин. 

Член 180 
Технички преглед на возилото од член 176 

на овој закон се врши само при регистрацијата 
односно повторната регистрација. 

Технички преглед на возило на моторен по-
гон и приклучно возило со кое се врши превоз 
на патници или превоз на опасни материи, како 
и на возило на авто-школа на кое се врши под-
готвување на кандидати за возачи се врши еден 
пат на секои шест месеци. 

Член 181 
Трошоците за технички преглед ги поднесува 

имателот на возилото. 

Член 182 
Возило на кое технички преглед е извршен 

во друга република или покраина може да се ре-
гистрира на територијата на Републиката. 

Член 183 
Овластената организација за технички прег-

лед е должна да обработува податоци од пропи-
шаната евиденција за прегледаните возила и по 
барање од органите за внатрешни работи да дава 
за нив податоци. 

Член 184 
Надзор над условите во поглед на техничката 

опрема и кадрите и над начинот на вршење и во-
дење на евиденцијата за извршените технички 
прегледи врши општинскиот орган за внатрешни 
работи, надлежен според седиштето на овласте-
ната организација за технички преглед или Ре-
публичкиот секретаријат. 

Овластената организација за технички прег-
лед е должна да овозможи вршење на надзор, да 
става на располагање соодветна документација и 
да ги даде потребните податоци и известувања. 

Член 185 
Висината на надоместокот за извршен техни-

чки преглед спогодбено ја утврдуваат овластената 
организација за технички преглед и Републичкиот 
секретаријат. 

Член 186 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да донесе поблиски прописи за ми-
нимумот на условите во поглед на техничката 
опрема и кадрите со кои мора да располага овлас-
тената организација за технички преглед, начи-
нот на вршење на техничкиот преглед и исклу-
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чувањето од сообраќајот на неисправно возило од 
стручен работник што врши технички преглед ка-
ко и водењето на евиденција за извршените тех-
нички прегледи. 

V. СООБРАЌАЈНО-ТЕХНИЧКИ МЕРКИ 
Член 187 

Режимот и условите на сообраќајот на ма-
гистралните и регионалните патишта ги утврдува 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски, 
со мислење на Републичкиот секретаријат за внат-
решни работи, а на локалните патишта и улиците 
во населените места општинскиот орган на упра-
вата, надлежен за работите на сообраќајот, со 
мислење на општинскиот орган за внатрешни ра-
боти. 

Под режим и услови на сообраќајот се под-
разбира особено: насочување на транзитниот, то-
варниот, велосипедскиот, запрежниот и пешачкиот 
сообраќај, определување на еднонасочените патиш-
та и улици, утврдување на патиштата и улиците 
во кои се забранува сообраќајот или сообраќајот 
на определени видови на возила, ограничување 
брзината на движењето за сите или за одделни 
категории на возила, определување на простории 
за паркирање и запирање на возила и утврдува-
ње најбезбеден начин на регулирање на сообра-
ќајот на одделни раскрсници. 

Член 188 
Урбанистичките планови, како и проектите за 

изградба, реконструкција и инвестиционо одржу-
вање на патиштата во својот состав имаат и 
ревидиран сообраќаен план односно сообраќаен 
проект. 

Сообраќајниот план односно сообраќајниот 
проект содржи: прогноза, режим и структура на 
сообраќајот, пресметка на пропусната моќ на патот 
или дел од патот, ситуационен план и стационар на 
сообраќајните знаци, програми за работа на свет-
лосната сигнализација, план за заштита, опрема 
на патот, план на осветлување, дендролошки план 
и одредби за грапавоста на коловозниот застор 
што треба да биде постигната, како и други пода-
тоци од влијание за безбедноста на сообраќајот. 

Член 189 
Заради преземање на потребните мерки за 

планирање, контрола и регулирање на сообраќа-
јот на патиштата, организацијата на здружениот 
труд или органот што се грижи и ги одржува па-
тиштата, се должни да даваат соодветни податоци 
за патот и собраќај от на патот што од нив ќе ги 
побара надлежниот орган за внатрешни работи 
според член 187, став 1 од овој закон. 

VI. ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

Член 190 
Брзината на движењето на моторните возила 

на определен пат или дел од патот, како и брзи-
ната на движењето на моторните возила во опре-
делени денови или во определено временско рас-
тојание, може да се ограничи само кога тоа го ба-
раат причините на безбедноста на сообраќајот од-
носно ако основано може да се очекува дека со-
обраќајот ќе биде исклучително силен во време-
то за кое се определува ограничувањето. 

Решение за ограничување на брзината од прет-
ходниот став на магистралните и регионалните 
патишта надвор од населените места донесува ре-
публичкиот секретар, а на другите патишта ста-
решината на општинскиот орган за внатрешни ра-
боти. 

Член 191 
Заради безбедност на сообраќајот и за обез-

бедување на неговото непречено одвивање, како 
и во случаи кога тоа го бараат причините за одр-
жување на јавниот ред и мир, може да се запре 

сообраќајот или да се определи посебно ограни-
чување на сообраќајот на определени патишта или 
на делови од патот за време додека постојат при-
чините поради кои се преземаат тие мерки. 

Решение за запирање или посебно ограничу-
вање на сообраќајот од претходниот став донесува 
надлежниот орган за внатрешни работи од член 
190, став 2 на овој закон. 

Член 192 
Ако организацијата на здружениот труд или 

органот што се грижи и ги одржува патиштата 
не го одржува патот на начин определен со про-
писите за патишта и со тоа ги доведе во не-
посредна опасност учесниците во сообраќајот или 
не ги отстрани техничките недостатоци на опреде-
лени места на патот, што се или можат да бидат 
причини за сообраќајни незгоди, органот за внат-
решни работи од член 187, став 2 на овој закон 
ќе донесе решение со кое ќе нареди во определен 
рок преземање на мерки потребни за воспоставу-
вање на условите за безбеден сообраќај на патот 
односно за отстранување на техничките недостато-
ци на определени места на патот. 

Ако организацијата на здружениот труд или ор-
ганот што се грижи и ги одржува патиштата не 
постапи според решението од претходниот став, 
органот за внатрешни работи што го донел реше-
нието ќе покрене прекршочна постапка, по исте-
кот на рокот определен во решението. 

Член 193 
Надзорот на сообраќајните знаци на патиш-

тата во поглед на безбедноста на сообраќајот го 
врши општинскиот орган за внатрешни работи или 
Републичкиот секретаријат. 

Член 194 
Ако припадник на милиција најде на јавен 

пат возило паркирано на место на кое тоа прет-
ставува непосредна опасност или особена пречка за 
сообраќајот, ќе определи возилото да се отстрани 
од коловозот, а по потреба и да се премести на 
друго место на трошок на имателот на возилото. 

Член 195 
Припадник на милицијата ќе му забрани на 

лице да управува велосипед на јавен пат ако 
е очигледно дека лицето не е подготвено за тоа. 

Член 196 
Припадник на милицијата ќе му нареди на во-

зачот да го прекине натамошното возење односно 
ќе го исклучи од сообраќај товарното моторно во-
зило со кое се врши групен превоз или превоз на 
повеќе од пет лица кои работат на товарење или 
истовар на товарот, и тоа: 

— ако возилото нема седишта прицврстени за 
подот на каросеријата и цврста надворешна пот-
пирка на задните седишта и на седиштата долж 
работ на каросеријата — за времето додека овие 
недостатоци не се отстранат или додека лицата 
над пет, што работат на товарење или истовар на 
товарот не излезат од возилото, 

— ако ед возилото се превезуваат лица без 
одобрение или повеќе лица отколку што е одоб-
рено за време додека овие лица од возилото не 
излезат односно лицата што го надминуваат бро-
јот во кој според одобрението можат да се пре-
везуваат. 

Припадник на милицијата ќе му нареди на 
возачот да го прекине натамошното возење однос-
но ќе го исклучи од сообраќајот приклучното во-
зило што го влече трактор со кое се врши превоз 
на лица, и тоа: 

— додека лицата над три односно над пет што 
работат на товарење или истовар на товарот или 
што вршат земјоделски работи не излезат од во-
зилото, 
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— ако со возилото се превезуваат лица без 
одобрение или повеќе лица отколку што е одобре-
но за време додека овие лица од возилото не из-
лезат, односно лицата што го надминуваат бројот 
во кој според одобрението можат да се превезу-
ваат. 

Трошоците што ќе настанат во врска со пре-
кинот на натамошното возење односно исклучува-
њето на возилото од сообраќај во случаите од овој 
член ги сноси имателот на возилото. 

Член 197 
Припадник на милицијата е должен да го 

исклучи од сообраќајот возачот што ќе го затече 
да управува со возило или да се обидува да уп-
равува со возило ако средствата за утврдување 
на алкохолот, „алкостоп", „алкотест" и други, по-
кажат дека во организмот на возачот има алко-
хол, а на возач на моторно возило од категорија 
Ц и Д или на моторно возило со кое се врши 
јавен превоз и на возачот на моторно возило на 
кого управувањето со моторно возило му е основ-
но занимање и на самото место привремено да му 
ја одземе возачката дозвола односно дозволата за 
возач на трактор. 

Член 198 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

ќе донесе поблиски прописи за условите и начи-
нот на проверување познавањето на прописите за 
безбедност на сообраќајот и потребната вештина 
за управување со моторно возило во сообраќајот 
на пат во случаи кога возачот на моторно возило 
во краток временски период ќе направи поголем 
број потешки сообраќајни прекршоци како и во 
случаите од член 153 став 2 на овој закон. 

Член 199 
Одредбите од член 193 до 195 од Законот за 

основите на безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата и член 197 од овој закон соодветно се при-
менуваат и на возачите на трактори, велосипеди 
со мотор, работни машини и мотокултиватори. 

Член 200 
На вонреден технички преглед се упатува трак-

тор и приклучно возило што го влече трактор, ако 
овие возила се исклучени од сообракај поради тех-
ничка неисправност на уредот за управување или 
уредот за сопирање, и ако во сообраќајна незгода 
се толку оштетени, што оправдано може да се за-
клучи дека на нив се оштетени склоповите и уре-
дите што се битни од становиштето на безбедноста 
на сообраќајот. 

Возилото од претходниот став го упатува на 
вонреден технички преглед припадник на мили-
цијата. 

Трошоците за вонредниот технички преглед на 
возилото ги поднесува имателот на возилото. 

Член 201 
Стручен работник кој врши технички преглед, 

ќе исклучи од сообраќај возило ако при прегле-
дот утврди дека уредите за управување или со-
пирање на возилото се неисправни во толкава ме-
ра што возилото не е сигурно за натамошно ко-
ристење во сообраќајот на пат. 

Член 202 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти може да го запре вршењето на сообраќајот 
на определена линија ако установи дека утврде-
ниот возен ред во линискиот сообракај не одгова-
ра на минималното време на возење што на таа 
линија е потребно за безбеден сообраќај со оглед 
на дозволените брзини, на густината на сообра-
ќајот на патот и на состојбата и техничко-сообра-
ќајните карактеристики на патот, како и ако не 
го содржи времето на поаѓањето и доаѓањето од 
автобуските станици и стојалишта и на нивното 
растојание од почетната станица. 

Член 203 
Припадник на милицијата кој поседува во-

зачка дозвола од Б категорија, може, ако за тоа 
е обучен, да управува и со моторни возила од ка-
тегоријата Ц и Д во случаите кога такво возило 
е потребно да се отстрани од патот, да се одведе 
до најблискиот простор за паркирање или до нај-
блиското место каде што понатаму ќе се чува, ако 
неговиот возач од некоја причина — болест, со-
обраќајна незгода, исклучување од сообраќајот и 
слично не може или не смее да управува со него. 

Член 204 
Заради остварување на поповолни услови за 

безбедност на сообраќајот на патиштата Репуб-
ликата, општините, училиштата, организациите па 
здружениот труд, други организации, органи или 
граѓани можат, во соработка со општинските ор-
гани за внатрешни работи, да организираат сообра-
ќајни патроли на граѓани и училишни сообраќај-
ни патроли. 

Сообраќајните патроли од претходниот став 
можат да вршат регулирање на сообраќајот, по 
правило, во присуство на припадник на милиција-
та. По исклучок, кога училишните сообраќајна 
патроли обезбедуваат премин на училишни деца 
преку коловоз пред училишни згради, присуството 
на припадник на милицијата не е задолжително. 

Членовите на сообраќајните патроли од став 1 
на овој член посебно се подготвени и за време на 
вршењето на своите задачи на патиштата имаат 
пропишана облека и ознака. 

Учесниците во сообраќајот се должни да пос-
тапуваат по барањата и наредбите на сообраќај-
ните патроли. 

Републичкиот секретар за внатрешни работи, 
во согласност со републичкиот секретар за обра-
зование и наука, ќе ја пропише облеката и озна-
ките на сообраќајните патроли. 

VII. ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА 

Член 205 
Организацијата на здружениот труд и друга 

организација и орган што се должни да органи-
зираат и трајно да вршат контрола над испол-
нувањето на пропишаните услови и други мерки 
од член 5 на Законот за основите на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата ќе ја пропишат со 
општ акт: организацијата, делокругот, овластува-
њата и начинот на вршење на контрола, начинот 
на водење на евиденцијата за вршењето на кон-
тролата, како и одговорноста на работниците што 
ја вршат должноста на внатрешната контрола. 

Како работи од делокруг на внатрешната кон-
трола се сметаат работите кои се однесуваат на 
примена на прописите особено за: 

— здравствените услови тито треба да ги ис-
полнуваат возачите, 

— психофизичката состојба на возачите — 
трезвеност, одмореност и други психички и физич-
ки состојби, 

— работно време и одмор на возачите, 
— начинот на определување на посадите на 

возилата од становиште на безбедноста на сообра-
ќајот, 

— стручното оспособување на возачите и по-
времена проверка на знаењата од областа на без-
бедноста на сообраќајот, 

— редовните и вонредните технички прегледи 
на возилата, 

— периодичните и повремените прегледи ка 
возилата, л7 

—- дневната контрола на исправноста на во-
зилата, 

— правилното вршење на примопредавањето 
на возилата на кои во текот на денот се врши 
смена на возачите, 
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— уредите, опремата, алатите и резервните де-
лови на возилата, исправноста и користењето на 
таксографите и контролата и евиденцијата на так-
сографските карти или плочи, 

— правилното оптоварување на возилата — 
број на патниците, тежината на товарот, обезбе -
дување на патниците и товарот и слично, 

— хигиенско-техничките услови што треба да 
ги исполнуваат возилата, а што влијаат врз без-
бедното управување со возилото, 

— евидентирањето, следењето и анализирање-
то на сообраќајните незгоди и прекршоци во кои 
учествувале возачи и за преземените соодветни 
мерки во врска со тоа, 

— начинот на организирање и спроведување 
на сообраќај от-воспитната и пропагандната работа 
за поголема безбедност во рамките на организа-
цијата, 

— возните редови, начинот на наградување на 
возачите и други прашања што можат да влијаат 
врз загрозувањето безбедноста на сообраќајот. 

Член 206 
Органот за внатрешни работи врши надзор над 

законитоста на работата на организацијата и ор-
ганот од член 205, став 1 на овој закон во спро-
ведувањето на одредбите на овој закон за внатреш-
на контрола. 

Член 207 
Организацијата и органот во кои се врши над-

зорот од член 206 на овој закон, се должни на 
службеното лице да му овозможат вршење на 
надзор, да му ја стават на располагање соодвет-
ната документација и да му ги дадат потребните 
податоци и известувања. 

Член 208 
За извршениот преглед и наодите службеното 

лице што врши надзор, ќе состави записник и 
еден примерок ќе и врачи на организацијата или 
органот кај кои е извршен преглед. Органот за 
внатрешни работи може да донесе и решение со 
кое организацијата или органот се обврзува да ги 
отстрани недостатоците сврзани со спроведување-
то на одредбите за внатрешна контрола. 

Ако во вршењето на надзорот се утврди дека 
е направен прекршок или кривично дело, надлеж-
ниот орган е должен да поднесе барање за покре-
нување на прекршочна постапка односно да под-
несе кривична пријава. 

Член 209 
Службеното лице што врши надзор е должно 

да ги чува како службена тајна податоците за 
кои разбрале во вршењето на работите на надзо-
рот, а за кои организацијата ги утврдила дека 
претставуваат деловна односно службена тајна. 

Член 210 
Органот за внатрешни работи во вршењето на 

надзор во работите од заеднички интерес сора-
ботува со инспекциските служби и другите орга-
ни и организации, меѓусебно ги разменуваат по-
датоците и информациите и едни на други си ука-
жуваат помош. 

Член 211 
Органот за внатрешни работи, кога ќе уста-

нови дека постои потреба, ќе ја извести внатреш-
ната контрола за сообраќајната незгода односно 
за прекршокот на сообраќаен пропис што ја пре-
дизвикал односно сторил возач на организацијата 
односно органот. 

Член 212 
Организациите на здружениот труд и други 

организации и органи што се грижат и ги одр-
жуваат патиштата и органите за внатрешни ра-

боти се должни да си даваат едни на други по-
датоци што ги собираат во рамките на својот 
делокруг на работа, ако тие податоци им се потреб-
ни за извршување на работите од својата надлеж-
ност. 

VIII. СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРА-
ЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Член 213 
Заради унапредувањето работата на сообра-

ќајното образование и воспитување на учесници-
те во сообраќајот, заради остварување на сора-
ботка и координација во развивањето на сообра-
ќај но-превентивната работа и самозаштитата во 
областа на безбедноста на сообраќајот меѓу заин-
тересираните републички органи и организации, 
како и заради предлагање на потребните мерки за 
поголема безбедност на сообраќајот на патиштата 
во Републиката се основа Републички совет за 
безбедност на сообраќајот на патиштата (Репуб-
лички совет), како посебно општествено тело. 

Задачи на Републичкиот совет особено се: 
— унапредување на општата безбедност на 

сообраќајот на патиштата, 
— унапредување на сообраќајното воспитување 

и образование на учесниците во сообраќајот и раз-
вивање на сообраќај но-образовната работа во пре-
дучилишните установи и училишта, 

— остварување на соработка и координација 
на работата на сите органи и организации што 
дејствуваат превентивно во сообраќајот на патиш-
тата, а особено со советите за безбедност на со-
обраќајот на патиштата на општините, 

— учествување во работата на Сојузниот со-
вет за безбедност на сообраќајот на патиштата, 

— организирање на сообраќај но-воспитни ак-
ции и манифестации од областа на сообраќајната 
превентива, 

— издавање и растурање на сообраќајно-вос-
питни публикации, филмови и слично, 

— организирање на научни и стручни собири 
заради согледување и разгледување на определени 
проблеми од безбедноста на сообраќајот на патиш-
тата, 

— укажување на потребата од донесување на 
прописи кои се однесуваат на безбедноста на со-
обраќајот, разгледување на прописи и други мер-
ки, како и давање на мислење и предлози во 
врска со нив, 

— давање на мислење и предлози за мерките 
за техничко уредување на сообраќајот и подобру-
вање безбедноста на сите учесници во сообраќајот, 

— соработка со организациите што се занима-
ваат со јавно информирање, со цел за навремено, 
потполно и објективно известување на јавноста за 
мерките за унапредување на сообраќајната пре-
вентива, 

— вршење и на други активности во врска со 
унапредувањето и безбедноста на сообраќајот на 
патиштата. 

Член 214 
Претседателот, членовите и секретарот на Ре-

публичкиот совет го именува Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија од редовите на претставниците на заинте-
ресираните органи и организации и истакнатите 
стручњаци што се занимаваат со прашањата ча 
безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

Член 215 
Републичкиот совет работи на седници, а од-

луките ги донесува со мнозинство на гласови на 
сите свои членови. 

Со работата на Републичкиот совет раководи 
претседателот. 

Стручните работи на Републичкиот совет и 
подготвувањето на материјалите за седниците на 
Републичкиот совет ги врши секретаријатот на 
Републичкиот совет, со кој раководи секретарот. 



10 март, 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 8 - Стр. 141 

Со деловникот, што го донесува Републичкиот 
совет поблиску се определува неговата работа на 
седниците. 

Член 216 
Сметководните и административно-техничките 

работи за Републичкиот совет ги врши Републич-
киот секретаријат. 

Член 217 
Заради обезбедување на соработка на општин-

ските органи на управата, организациите на здру-
жениот труд и другите организации што вршат 
работи од интерес за сообраќајот и заради унапре-
дување на сообраќајната превентива, покренување 
и спроведување на акции и мерки за поголема без-
бедност на патиштата, во општините можат да се 
основаат совети за безбедност на сообраќајот на 
патиштата, како општествени тела. 

IX. ФИНАНСИРАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА 
СООБРАЌАЈОТ 

Член 218 
Општините и Републиката обезбедуваат посто-

јани извори на финансирање за унапредување без-
бедноста на сообраќајот на патиштата. 

Член 219 
Средствата остварени во висина од 50% од 

наплатата на парични казни за прекршоци пред-
видени со прописите за безбедност на сообраќајот 
на патиштата се користат за унапредување без-
бедноста на сообраќајот на патиштата. 

Остварените средства од претходниот став му 
припаѓаат на Републичкиот совет. 

Член 220 
Средствата од член 219 на овој закон се ко-

ристат : 
1. за финансирање активностите на Републич-

киот совет и општинските совети за безбедност на 
сообраќајот на патиштата; 

2. за научно истражувачка работа во областа 
на безбедноста на сообраќајот на патиштата; и 

3. за набавка на техничка опрема и други по-
треби за превентивни цели на единиците на ми-
лицијата што вршат контрола и регулирање на 
сообраќајот на патиштата. 

Средствата за намените од претходниот став 
се користат според програмата што ја донесува 
Републичкиот совет. 

Член 221 
Покрај средствата од член 219 на овој закон, 

Републичкиот совет располага и со средствата: 
1. што се обезбедуваат во буџетот; 
2. што ги даваат општините, организациите на 

здружениот труд и други организации; 
3. што се добиваат од камати на средствата 

вложени кај банките; и 
4. што се добиваат од други извори. 

Член 222 
Средствата од член 219 и 221 на овој закон 

се водат на посебна сметка на Републичкиот совет. 

Член 223 
Претсметката на приходите и расходите и за-

вршната сметка на Републичкиот совет ја одобру-
ва Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Наредбодавец за извршување на пресметката 
на приходите и расходите на Републичкиот совет 
е претседателот или членот кого ќе го овласти 
претседателот. 

X. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 224 
Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1. ако при изведувањето на работите на тро-
тоар не обезбеди сигурно движење на пешаците 
по коловозот (член 40, став 2), 

2. ако врши пробно возење без одобрение или 
ако не преземе мерки за безбедност за време на 

, пробното возење (член 44, ст. 1 и 2), 
3. ако неовластено печати обрасци на возачка 

дозвола, дозволата за возач на трактор или возач-
ка потврда или ги пушта во слободна продажба 
(член 149), 

4. ако без овластување врши здравствен пре-
глед и издава здравствено уверение за телесна и 
душевна способност за управување со моторно во-
зило или со трактор (член 155, став 1). 

5. ако неовластено врши анализа на крв или 
анализа на крв и урина заради утврдување на 
алкохолизираност на возач или друг учесник во 
сообраќајот (член 160, став 1), 

6. ако неовластено врши испитување на вози-
ло на моторен погон и на приклучно возило што 
се произведува или преправа сериски или поеди-
нечно (член 163, став 1), 

7. ако нареди или дозволи во сообраќајот на 
пат да учествува возило што носи регистарски 
таблици спротивно на одредбите од член 174, на 
овој закон, 

8. ако неовластено изработува регистарски таб-
лици или таблици за означување на возилата на 
кои се подготвуваат возачи или продажната цена 
не ја утврди спогодбено (член 175), 

9. ако врши технички преглед на возила без 
одобрение (член 177, став 1), 

10 ако наплатува надоместок за извршен тех-
нички преглед чија висина не е утврдена спогод-
бено (член 185), 

11. ако не постапи по решение на органот за 
внатрешни работи со кое се наредува преземање 
на мерки за воспоставување услови за безбеден 
сообраќај на патот (член 192, став 1), и 

12. ако нареди или дозволи во сообраќај на 
пат да учествува трактор или приклучно возило 
што го влече трактор, кое е упатено на вонреден 
технички преглед, а не е подложно на тој пре-
глед (член 200, став 1). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од 200 до 1.000 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружениот 
труд или во друго правно лице. 

Со парична казна од 200 до 1.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член од-
говорното лице во органот на општествено-поли-
тичката заедница или во друг државен орган, како 
и во стручните служби на општествено-политич-
ките организации. 

Член 225 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1. ако не организира наизменично пропушта-
ње ЕО случаите и на начин пропишан во член 15, 
став 1 на овој закон, 

2. ако не преземе мерки за безбедност за вре-
ме на вонредниот превоз (член 49, став 2), 

3. ако почне односно не прекине со вонред-
ниот превоз во околности кои ја загрозуваат без-
бедноста на сообраќајот на пат (член 52), 

4. ако нареди или дозволи во автобус и него-
ва приколка да се превезуваат повеќе патници 
или лица отколку што има вградени седишта од-
носно вградени седишта и места за стоење (член 
71, ст. 1, 2 и 3), 
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5. ако дозволи во просторот определен за сме-
стување товар да се врши превоз на работници 
спротивно на одредбите од член 76 на овој закон, 

6. ако во просторот определен за сместување 
на товар врши групен превоз без одобрение или 
врши превоз на деца кои не наполниле 14 години 
старост без придружба од полнолетно лице (член 
77, ст. 1 и 7), 

7. ако нареди или дозволи да се одбива зема-
ње на крв или на крв и урина заради анализа 
или земањето го врши на непропишан начин или 
одбива вршење на здравствен преглед заради ут-
врдување на влијанието на алкохолот (член 161). 

8. ако не ја пропише организацијата и функ-
ционирањето на внатрешната контрола (член 205, 
став 1), и 

9. ако во пропишаниот рок не изработи соо-
браќај но-техничка документација за поставување 
на сообраќајни знаци и опрема (член 244, став 1). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од 100 до 600 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд 
или во друго правно лице. 

Со парична казна од 100 до 600 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член одго-
ворното лице во органот на општествено-политич-
ката заедница или во друг државен орган, како и 
во стручните служби на општествено-политичките 
организации. 

Член 226 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице: 

1. ако врши пробно возење со возило на мото-
рен погон кое не е прописно обележано (член 48), 

2. ако одржува спортска или друга приредба 
на пат без одобрение (член 55, став 1), 

3. ако не ги преземе мерките за безбедност на-
ведени во одобрението за одржување на спортска-
та или друга приредба на пат или не ја извести 
навреме јавноста за ограничувањето или исклу-
чувањето на сообраќајот на патот (член 60), 

4. ако нареди или дозволи натпреварувачите 
што учествуваат на спортска или друга приредба 
на пат да ги следат возила кои не се обележани 
со посебна ознака или таква ознака навреме не 
им достави на надлежните органи за внатрешни 
работи (член 61), 

5. ако по одржаната спортска или друга при-
редба од патот не ги отстрани знаците, ознаките 
и уредите што биле поставени во врска со таа 
приредба (член 62, став 1), 

6. ако нареди или дозволи превоз на лице да 
се врши во затворениот простор на моторно или 
приклучно возило кое не може да се отвори од-
внатре (член 67), 

7. ако нареди или дозволи во патниот налог 
да не се внесат податоци за работниците што се 
превезуваат во просторот определен за сместува-
ње на товар (член 69), 

8. ако во автобус и негова приколка не се 
вградени држачи за патниците односно за лицата 
што се превезуваат стоејќи (член 71, став 4), 

9. ако нареди или дозволи да се превезуваат 
деца со автобус кој не е прописно обележан (член 
72, став 1), 

10. ако во автобус и негова приколка не е 
видно истакнато известување за бројот на вграде-
ните седишта и местата за стоење (член 73), 

11. ако на возилото нема ознака за најголемата 
дозволена брзина (член 74, став 2 и член 81, став 2), 

12. ако нареди или дозволи со товарно мотор-
но возило, со кое се врши групен превоз, да упра-
вува возач кој не ги исполнува условите пропи-
шани во член 79 на овој закон, 

13. ако нареди или дозволи во просторот опре-
делен за сместување на товар истовремено со до-
битокот да се превезува и лице (член 83), 

14. ако нареди или дозволи во приклучно во-
зило што го влече товарно моторно возило да се 
врши превоз на лице (член 84), 

15. ако нареди или дозволи во приклучно во-
зило што го влече трактор да се врши превоз на 
лица спротивно на одредбите од член 85 на овој 
закон, 

16. ако во приклучно возило што го влече 
трактор се врши превоз на лица без одобрение 
(член 87, став 1), 

17. ако нареди или дозволи со трактор што 
влече приклучно возило, со кое се врши превоз 
на лица, да управува возач кој не ги исполнува 
условите пропишани во член 89 на овој закон, 

18. ако нареди или дозволи работна машина 
или мотокултиватор во сообраќајот на пат да вле-
че приклучок што не е произведен за таа цел или 
ако нема исправни уреди за управување и сопи-
рање (член 95), 

19. ако нареди или дозволи со трактор однос-
но со работна машина, мотокултиватор или вело-
сипед со мотор во сообраќајот на пат да управува 
лице на кое не му е издадена дозвола за возач на 
трактор односно возачка потврда (чл. 97 и 99), 

20. ако дозволи кандидати за возачи да под-
готвуваат исклучително лица кои со авто-школа-
та не се во редовен работен однос (член 107), 

21. ако почетното подготвување на кандидат 
за возач во управување со моторно возило или 
трактор го врши на места кои не се определени 
за таа цел (член НО), 

22. ако нареди или дозволи подготвување па 
кандидат за возач да се врши на возило кое не 
ги исполнува пропишаните услови во член 113 
став 1, 

23. ако при подготвување на кандидат за во-
зач не се придржува за пропишаниот наставен 
план и програма или ако не ги води пропишаните 
евиденции (член 114), 

24. ако нареди или дозволи за управување со 
моторно возило на пат да се подготвува лице кое 
не наполнило определена старост (член 120), 

25. ако нареди или дозволи подготвување на 
кандидат за возач за управување со моторно во-
зило или трактор да врши возач-инструктор кој, 
поради определени околности, не е способен да 
врши сигурен надзор над кандидатот што го под-
готвува (член 121, став 1), 

26. ако нареди или дозволи подготвување на 
кандидат за возач на трактор за управување со 
трактор на пат да врши лице кое не ги исполнува 
пропишаните услови во член 124, став 2, 

27. ако нареди или дозволи подготвување на 
кандидат за возач за управување со моторно во-
зило на пат да врши лице кое нема соодветна ва-
жечка дозвола за возач — инструктор (член 140, 
став 3), 

28. ако при прием на преглед и лекување на 
лице постапи спротивно на одредбите од член 162 
на овој закон, 

29. ако не ја води пропишаната евиденција за 
оштетените возила на кои се вршени поправки 
(член 164), 

30. ако нареди или дозволи во сообраќајот на 
пат да учествува нерегистриран земјоделски трак-
тор, работна машина, мотокултиватор, велосипед 
со мотор и запрежно возило, како и со приклучно 
возило што го влече земјоделски трактор или мо-
токултиватор (член 166, став 1), 

31. ако не обезбеди техничките прегледи да 
се вршат совесно и на пропишан начин, и уред-
но да се. водат пропишаните евиденции (член 179, 
став 1), 

32. ако не обезбеди од евиденцијата за тех-
нички прегледаните возила да се обработуваат 
податоци за тие возила или ако обработените по-
датоци не ги доставува по барање на органот за 
внатрешни работи (член 183), 

33. ако по барање на органот за внатрешни 
работи не даде соодветни податоци за патот и за 
сообраќајот на патот (член 189), 
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34. ако на службено лице не му овозможи вр-
шење надзор над законитоста на работата во 
спроведувањето на внатрешната контрола (член 
207), и 

35. ако не достави податоци од својот дело-
круг на работа кога се тие потребни за иззрну-
вање на работите на соодветна организација или 
орган за внатрешни работи (член 212). 

За прекршок од претходниот став ќе се казми 
со парична казна од 50 до 300 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд 
или во друго правно лице. 

Со парична казна од 50 до 300 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член одго-
ворното лице во органот на општествено-политич-
ката заедница или во друг државен орган, како и 
во стручните служби на општественополитичките 
организации. 

Член 227 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец како превозник 
ако нареди, дозволи или лично управува со вози-
ло со кое е сторен прекршок од чл. 224 до 226 на 
овој закон, како и поединец-сопственик на занает-
чиски дуќан за прекршок од член 226, став 1, точ-
ка 29 на овој закон. 

Член 228 
Со парична казна од 200 до 1.000 динари или 

со казна затвор до два месеци ќе се казни за пре-
кршок: 

1. возач кој управува со возило на моторен 
погон со кое се врши пробно возење без одобре-
ние (член 44 став 1), 

2. возач кој во просторот определен за сме-
стување на товар врши превоз на работници спро-
тивно на одредбите од член 76 на овој закон, 

3. возач кој во просторот определен за сме-
стување на товар врши групен превоз без одобре-
ние или врши превоз на деца кои не наполниле 
14 години старост без придружба на полнолетно 
лице (член 77, ст. 1 и 7), 

4. возач, кој, управувајќи товарно моторно во-
зило со кое се врши групен превоз, ја пречекори 
максималната брзина (член 81 став 1), 

5. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со работна машина или мотокултиватор кој нема 
исправни уреди за управување или за сопирање 
(член 95 став 2), 

6. лице кое во сообраќајот на пат управува 
со трактор, а не му е издадена дозвола за возач 
на трактор или соодветна возачка дозвола (член 
97), 

7. возач — инструктор кој подготвува канди-
дат за возач на возило кој не ги исполнува про-
пишаните услови во член 113 став 1, 

8. возач — инструктор кој, поради определени 
околности, не е способен да врши сигурен надзор 
над кандидатот за возач за времето додека го под-
готвува за управување со моторно возило или 
трактор (член 121, став 1), 

9. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со возило кое носи регистарски таблици спротив-
но на одредбите на член 174 на овој закон, како 
и сопственик на возило кој ќе нареди или ќе доз-
воли такво возило да учествува во сообраќајот 
на пат, и 

10. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со моторно возило односно трактор во Бремето за 
кое возачката односно дозволата за возач на трак-
тор му е привремено одземена (член 197). 

За прекршок од претходниот став, во случај 
кога сторителот на прекршокот е возач на мотор-
но возило или возач на трактор, а со прекршокот 
е предизвикана непосредна опасност за друг учес-
ник во сообраќајот или сообраќајна незгода, може 
да се изрече заштитна мерка одземање на возач-
ката дозвола односно дозволата за возач на трак-
тор во траење од два месеца до една година. 

За прекршок од став 1, точка 6 на овој член 
ќе се изрече против лицето заштитна мерка за-
брана на издавање дозвола за возач на трактор 
во траење од два месеца до една година. 

Член 229 
Со парична казна од 100 до 500 динари или 

со казна затвор до 30 дена ќе се казни за пре-
кршок: 

1. возач кој влече неисправно возило на мото-
рен погон спротивно на одредбите од член 16, ст. 
2 и 3 на овој закон. 

2. возач кој управува со неисправно влечено 
возило за кое нема возачка дозвола односно пот-
врда за управување со тоа возило (член 17), 

3. возач кој во сообраќајот на пат управува со 
запрежно возило кое нема исправен уред за со-
пирање на задните тркала (член 32), 

4. терач на добиток ако по магистрален или 
регионален пат тера добиток во стадо или во крдо 
(член 35, став 1), 

5. родител или старател или друго лице кое 
дозволи на соодветен пат да води односно тера 
добиток лице кое не наполнило определена ста-
рост (член 35, ст. 2 и 3), 

6. возач кој управува со возило на моторен 
погон со кое се врши пробно возење кое не е про-
писно обележено (член 48), 

7. возач кој управува со возило на моторен по-
гон, а не ги презел мерките за безбедност за вре-
ме на вонредниот превоз (член 49, став 2), 

8. возач кој почне односно кој не го прекине 
вонредниот превоз во околности кои ја загрозу-
ваат безбедноста на сообраќајот на пат (член 52), 

9. возач кој превезува лице во затворениот 
простор на моторно или приклучно возило кое не 
може да се отвори одвнатре (член 67), 

10. возач кој на надворешните делови на мо-
торно или приклучно возило превезува лица спро-
тивно на одредбите од член 68 на овој закон, 

11. возач кој превезува работници во просто-
рот определен за сместување на товар за кои во 
патниот налог не се внесени податоци (член 69), 

12. возач кој во автобус и негова приколка 
превезува повеќе патници или лица отколку што 
има вградени седишта односно вградени седишта 
и места за стоење (член 71, ст. 1, 2 и 3), 

13. возач кој управува со автобус и негова 
приколка во кои не се вградени држачи за пат-
ниците односно лицата што се превезуваат стоеј-
ќи (член 71, став 4), 

14. возач кој превезува деца со автобус што 
не е прописно обележен (член 72 став 1), 

15. возач кој управува со автобус и негова 
приколка во кои не е видно истакнато известува-
њето за бројот на вградените седишта и местата 
за стоење (член 73), 

16. возач кој, управувајќи со автобус во кој се 
превезуваат патници односно лица и стоејќи, ја 
пречекори максималната брзина (член 74, став 1), 

17. возач кој управува со товарно моторно во-
зило со кое се врши групен превоз, а не ги испол-
нува условите пропишани во член 79 на овој за-
кон, 

18. возач кој во просторот определен за сме-
стување товар истовремено со добитокот превезу-
ва и лице (член 83), 

19. возач кој превезува лице во приклучно 
возило што го влече товарно моторно возило (член 
84), 

20. возач кој во приклучно возило што го вле-
че трактор превезува лице спротивно на одредби-
те од член 85 на овој закон, 

21. возач, кој управувај ќи со трактор што вле-
че приклучно возило, ја пречекори максималната 
брзина (член 86), 

22. возач кој во приклучно возило што го вле-
че трактор врши превоз на лица без одобрение 
(член 87, став 1), 
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23. возач кој управува со трактор што влече 
приклучно возило во кое се врши превоз на ли-
ца, ако не ги исполнува условите пропишани во 
член 89 на овој закон, 

24. возач кој во приклучно возило што го 
влече трактор превезува лице спротивно на одред-
бите од член 90 на овој закон, 

25. возач кој со работна машина или мотокул-
тиватор во сообраќајот на пат влече приклучок 
кој не е произведен за таа цел (член 95, став 1), 

26. лице кое во сообраќајот на пат управува 
со работна машина, мотокултиватор или велоси-
пед со мотор, а не му е издадена возачка потврда 
односно возачка дозвола или дозвола за возач на 
трактор или управува со возило кое не му е озна-
чено во возачката потврда (член 99), 

27. родител или старател кој дозволи на дете 
кое не наполнило 14 години старост да управува 
велосипед со мотор во сообраќајот на пат (член 
102), 

28. родител или старател или друго лице кое 
ќе дозволи со запрежно возило во сообраќајот на 
пат да управува лице кое не наполнило 15 годи-
ни старост (член 103), 

29. возач-инструктор кој почетното подготву-
вање на кандидат за возач за управување со мо-
торно возило или трактор го врши на места кои 
не се определени за таа цел (член НО), 

30. возач — инструктор кој во управување со 
моторно возило на пат подготвува лице кое не 
наполнило определена возраст (член 120), 

31. возач — инструктор кој дозволи на канди-
дат за возач да управува со моторно возило или 
трактор иако, поради определени околности, кан-
дидатот очигледно не е способен да управува со 
возилото (член 121, став 2), 

32. кандидат за возач на мотоцикл кој во 
управувањето со мотоцикл на пат постапи спро-
тивно на одредбите од член 123 на овој закон, 

33. лице кое подготвува кандидат за возач на 
земјоделски трактор за управувањето со земјо-
делски трактор на пат, а не ги исполнува пропи-
шаните услови во член 124, став 2, 

34. лице кое на пат врши подготвување на 
кандидат за возач за управување со моторно во-
зило без соодветна важечка дозвола за возач — 
инструктор (член 140, став 3), 

35. возач кој при управување со трактор, ве-
лосипед со мотор, работна машина или мотокулти-
ватор кај себе нема дозвола односно возачка пот-
врда (член 150), 

36. сопственик на возило односно возач на ко-
го му е доверено возилото на управување, ако 
дозволи со возилото да управува лице кое нема 
соодветна возачка дозвола, дозвола за возач на 
трактор или возачка потврда (член 151), 

37. возач на возило на моторен погон кој ќе 
го промени живеалиштето или адресата на станот 
ако таа промена не ја пријави на општинскиот 
орган за внатрешни работи во определен рок за-
ради упис во евиденцијата на возачите (член 152), 

38. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со нерегистриран земјоделски трактор, работна ма-
шина, мотокултиватор, велосипед со мотор и за-
прежно возило, како и со приклучно возило што 
го влече земјоделски трактор или мотокултиватор 
(член 166, став 1), и 

39. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со трактор или приклучно возило што го влече 
трактор што е упатено на вонреден технички пре-
глед, а не е подложено на тој преглед (член 200, 
став 1). 

За прекршок од претходниот став, во случај 
кога сторителот на прекршокот е возач на мотор-
но возило или е возач на трактор, а со прекршо-
кот е предизвикана непосредна опасност за друг 
учесник во сообраќајот или сообраќајна незгода, 
може да се изрече заштитна мерка одземање на 
возачката дозвола односно дозволата за возач на 
трактор во траење од 30 дена до една година. 

За прекршок од став 1, точка 32 на овој член 
против кандидатот за возач на мотоцикл ќе се 
изрече заштитна мерка забрана на издавање на 
возачка дозвола во траење од 30 дена до една го-
дина. 

Член 230 
Со парична казна од 100 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок: 
1. возач кој со возило се движи наназад 

спротивно на одредбите од член 8 на овој закон, 
2. возач кој влече друго натоварено неиспра-

вно товарно моторно возило спротивно на одред-
бите од член 19 на овој закон, 

3. возач кој, влечејќи друго неисправно во-
зило на моторен погон, ја пречекори максимална-
та брзина (член 20, став 1), 

4. возач на трактор кој на јавен пат прикачи 
запрежно возило за трактор (член 34), 

5. терач на добиток на кој стадото или крдо-
то му преминува на левата страна на коловозот 
или кој не е распореден на начин пропишан во 
одредбите од член 36 на овој закон, 

6. терач на добиток или лице што води до-
биток, кои кога преминуваат со добитокот преку 
определен јавен пат, постапат спротивно на одред-
бите од член 39 на овој закон, 

7. лице кое се игра, лизга, скија или санка 
на коловоз на кој се врши сообраќај или кое со 
задржување или играње на тротоар го попречува 
движењето на пешаците (член 42), 

8. возач кој управува со возило на моторен 
погон со кое се врши пробно возење ако нема кај 
себе одобрение за пробно возење (член 44 став 3), 

9. возач кој превезува лице со возило на мо-
торен погон кое поради неисправност се влече на 
пат (член 70), 

10. возач кој нема ка ј себе одобрение за гру-
пен превоз на товарно моторно возило (член 80 
став 3), 

11. возач кој нема кај себе одобрение за пре-
воз на лица во приклучно возило што го влече 
трактор (член 88, став 2), 

12. возач кој во приколката на велосипед или 
велосипед со мотор или во товарниот сандак на 
велосипед, велосипед со мотор или мотоцикл 
превезува лице (член 93), 

13. возач-инструктор кој за време на подгот-
вувањето на кандидат за возач за управување со 
моторно возило бесправно превезува друго лице 
(член 113, став 2), и 

14. возач-инструктор кој за време на подгот-
вувањето на кандидат за возач во управување со 
моторно возило нема ка ј себе пропишани исправи 
(член 122), 

Ако со прекршокот од претходниот став е 
предизвикана непосредна опасност за друг учесник 
во сообраќајот или сообраќајна незгода, сторителот 
ќе се казни со парична казна од 200 до 1.000 ди-
нари или со казна затвор до два месеца. 

За прекршок од став 1 на овој член, во слу-
чај кога сторителот на прекршокот е возач на 
моторно возило или возач на трактор, а со пре-
кршокот е предизвикана непосредна опасност за 
Д Р У Г учесник во сообраќајот или сообраќајна нез-
года, може да се изрече и заштитна мерка одзе-
мање на возачката дозвола односно дозволата за 
возач на трактор во траење од 30 дена до шест 
месеци. 

Член 231 
Со парична казна од 50 динари ќе се казни 

на самото место за прекршок: 
1. возач на автобус и товарно моторно вози-

ло кој при вклучувањето во сообраќајот од гара-
жа, двор или други слични површини не постави 
лице кое ќе овозможи безбедно излегување на во-
зилото на пат (член 7 став 1), 

2. возач кој ќе напушти возило на моторен 
погон на пат, ако не ги преземе потребните мер-
ки заради спречување неовластено лице возилото 
да го стави во движење (член 10), 
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3. возач кој не постапи според знаците што 
ги даваат определени лица на деловите од патот 
каде што се врши наизменично пропуштање на 
возила (член 15 став 2), 

4. возач кој влече неисправно возило на мо-
торен погон со помош на јаже ако растојанието 
меѓу возилата е помало од три метри (член 18), 

5. возач кој не ја следи трагата на возилото 
што го влече (член 20, став 2), 

6. возач кој во сообраќајот на пат нема ис-
правна крута врска-руда односно исправно јаже 
(член 21), 

7. возач на велосипед или велосипед со мо-
тор кој со такви возила влече приколка спротивно 
на одредбите од член 22 на овој закон, 

8. возач кој, управувајќи велосипед или ве-
лосипед со мотор на пат или на велосипедска па-
тека, ја пречекори максималната брзина (член 25), 

9. возач на мотоцикл, ако не носи заштит-
ни очила за време на возење надвор од населба, 
доколку на заштитниот шлем нема заштитно стакло 
(член 27), 

10. возач на запрежно возило кој не го води 
впрегнатиот добиток при преминување на пат ре-
зервиран за сообраќај на моторни возила или на 
пат преку железничка пруга во ниво без брани-
ци или полубраници (член 28, став 2), 

11. возач на запрежно возило кој во сообра-
ќајот на пат постапи спротивно на одредбите од 
чл. 30 и 31 на овој закон, 

12. терач на добиток кој на јавен пат задр-
жува и собира добиток (член 37), 

13. водич на организирана колона на пешаци, 
кој при движењето на таква колона во сообраќа-
јот на пат постапи спротивно на одредбите од член 
41 на овој закон, 

14. возач на возило на моторен погон, кој во 
сообраќајот на пат превезува во возилото поголем 
број лица отколку што е тоа означено во сообра-
ќајната дозвола односно во потврдата за регистра-
ција (член 65), 

15. лице кое, додека се превезува, постапи 
спротивно на одредбите од член бб на овој закон, 

16. лице кое за времето додека се превезува 
со приклучно возило што го влече трактор, пос-
тапи спротивно на одредбите од член 85, став 3 
и член 90 на овој закон, 

17. возач на велосипед, велосипед со мотор 
и мотоцикл ако превезува лица спротивно на 
одредбите од член 92 на овој закон, 

18. возач на запрежно возило кој превезува 
повеќе лица отколку што има простор лицата да 
се сместат седечки (член 94, став 1), 

19. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со работна машина односно мотокултиватор спро-
тивно на одредбите од член 96 на овој закон, и 

20. возач кој во сообраќајот на пат управува 
со земјоделски трактор, а на дозволата за возач 
на трактор и истекол рокот на важење (член 100, 
ст. 1 и 2). 

Ако со прекршокот од претходниот став е 
предизвикана непосредна опасност за друг учес-
ник во сообраќајот или сообраќајна незгода, сто-
рителот ќе се казни со парична казна од 100 до 
500 динари или со казна затвор до 30 дена. 

За прекршок од став 1 на овој член, во случај 
кога сторителот на прекршокот е возач на мотор-
но возило или возач на трактор, а со прекршокот е 
предизвикана непосредна опасност за друг учесник 
во сообраќајот или сообраќајна незгода, може да 
се изрече и заштитна мерка одземање на возач-
ката дозвола односно дозволата за возач на трак-
тор во траење од 30 дена до три месеци. 

Член 232 
Со парична казна од 20 динари ќе се казни на 

самото место за прекршок: 
1. возач на велосипед, велосипед со мотор и 

мотоцикл без бочна приколка односно возач на 
запрежно возило, кој при вклучувањето во соо-

браќајот од гаража, двор или друга слична повр-
шина не го турка возилото односно не го води 
впрегнатиот добиток (член 7, став 2), 

2. возач кој при запирање или паркирање на 
возило постапи спротивно на одредбите од чл. 11 
и 12 на овој закон, 

3. возач кој при сместување на возило надвор 
од коловозот постапи спротивно на одредбите од 
член 13 на овој закон, 

4. возач кој паркира определено возило во 
двоен ред на коловозот (член 14), 

5. лице кое се подготвува за управување со 
велосипед или велосипед со мотор на магистрален 
или регионален пат (член 23), 

6. возач на велосипед или велосипед со мо-
тор кој се движи на велосипедска патека спротив-
но на одредбите од член 24 на овој закон, 

7. возач на велосипед, велосипед со мотор 
или на мотоцикл кој за време на управувањето 
со возилото води животно (член 26), 

8. возач на запрежно возило кој не се движи 
зад друго возило на растојание од најмалку 50 
м, (член 29), 

9. возач на запрежно возило кој во населба 
ја тера запрегата со кае или галоп (член 33), 

10. терач на добиток односно лице што води 
добиток кое на јавен пат не го тера односно води 
добитокот во одвоени групи и на растојание од 
најмалку 50 м. (член 38), 

11. пешак кој со стапувањето на коловозот за-
ради обиколување на пречка на тротоарот ќе ја 
загрози безбедноста на сообраќајот (член 40, став 1), 

12. лицѕ кое се движи со помош на подвижен 
стол за немоќни лица што се задвижува со сила-
та на сопствен мотор, ако се движи по тротоар 
со недозволена брзина (член 43), 

13. возач на запрежно возило и лице кое се 
превезува на запрежно возило ако постапат спро-
тивно на одредбите од член 94, став 2 на овој за-
кон. 

14. возач на земјоделски трактор, работна ма-
шина, мотокултиватор, велосипед со мотор и зап-
режно возило кое во сообраќајот на пат нема про-
пишан број на регистарски таблици или на кое 
овие таблици се поставени така што не се гледаат 
добро или не се читливи (член 172), и 

15. возач на земјоделски трактор, работна ма-
шина, мотокултиватор, велосипед со мотор или 
запрежно возило кој управува со возилото, а не-
ма кај себе сообраќајна дозвола за земјоделски 
трактор односно потврда за регистрација (член 173), 

Ако со прекршокот од претходниот став е 
предизвикана непосредна опасност за друг учес-
ник во сообраќајот или сообраќајна незгода, сто-
рителот ќе се казни со парична казна од 50 до 
300 динари. 

Член 233 
Одредбите кои се однесуваат на привремено 

одземање на возачка дозвола на самото место или 
за изрекување на заштитна мерка одземање на 
возачка дозвола за прекршоците сторени според 
одредбите од Законот за основите на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата, соодветно се при-
менуваат и врз возачите што управуваат со трак-
тори односно врз дозволите за управување со 
трактори. 

Член 234 
Паричната казна на самото место за прекр-

шоците од чл. 230, 231 и 232 на овој закон ја на-
платува припадник на милицијата. 

Член 235 
Одредбите од чл. 211 до 213 и од 215 до 219 

од Законот за основите на безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата сходно се применуваат и во 
постапката по прекршоците предвидени со овој 
закон. 
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XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 236 
Во општина на чие подрачје не е основана 

авто-школа односно не е организирано подготву-
вање на кандидати за возачи од авто-школа која 
има седиште во друга општина, до нејзиното ос-
новање односно до организирањето на подготву-
вање од авто-школа од друга општина, но нај-
доцна до 31 декември 1976 година, подготвување-
то на кандидати за возачи за управување со мо-
торно возило односно со трактор може да го вр-
ши возач-инструктор. 

Член 237 
Возач-инструктор, кој не ги исполнува усло-

вите од овој закон, може да подготвува кандида-
ти за возачи во авто-школа до 31 декември 1976 
година. 

Член 238 
Возачки испит може, најдоцна до 31 декември 

1975 година, да се полага и пред испитна коми-
сија која е формирана според прописите што би-
ле во сила до денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 239 
Возачка дозвола за управување со трактор со 

или без приколка, издадена според прописите пред 
влегувањето во сила на овој закон, се смета ка-
ко дозвола за возач на трактор. 

Член 240 
Возилата на моторен погон и приклучните во-

зила што се преправени пред влегувањето во сила 
на овој закон мораат да се подложат на испиту-
вање пред првото наредно продолжување на ре-
гистрацијата. 

Овластената организација за технички прег-
лед не смее да го завери регистрациониот лист на 
возилото што е преправено, додека не се' добие 
атест. 

Важноста на регистрацијата ќе се продолжи 
само за оние возила за кои ќе биде издаден атест. 

Член 241 
Возилата на моторен погон и приклучните 

возила што се преправани заради позначително 
оштетување во сообраќајните незгоди или расхо-
дување поради долга употреба или друга причина, 
не можат да се регистрираат пред да бидат под-
ложени на испитување и за тоа да добијат атест. 

Овластената организација за технички прег-
лед не смее да го завери регистрациониот лист на 
возилото од претходниот став додека не се до-
бие атест. 

Член 242 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да донесе поблиски прописи за ви-
сината и начинот на плаќање на трошоците свр-
зани со обезбедувањето на пробните возења, вон-
редните превози и спортски и други приредби на 
пат. 

Член 243 
Регистрацијата на возилата од член 166 на 

овој Закон ќе се спроведе во рок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 244 
Организацијата на здружениот труд или орган 

што се грижи и ги одржува патиштата ќе изра-
боти на веќе изградените со современ коловоз па-
тишта-асфалт, бетон или коцка, сообраќајно-тех-
ничка документација за поставување на сообра-
ќајни знаци и опрема, најдоцна во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Изработената техничка документација за пос-
тавување на сообраќајни знаци и опрема ја прег-
ледува комисија што ја формира Републичкиот 
секретаријат за сообраќај и врски за магистрал-
ните и регионалните патишта односно општин-
скиот орган на управата, надлежен за работите на 
сообраќајот за локалните патишта и улиците во 
населените места во која комисија, покрај прет-
ставници на органот што ја формирал комисија-
та и надлежниот орган за внатрешни работи, вле-
гуваат и претставници на други заинтересирани 
органи и организации. 

Оргаш1зацијата или органот од став 1 на овој 
член се должни да постапат по забелешките на ко-
мисијата од претходниот став. 

Усвоената техничка документација на сообра-
ќајните знаци и опремата ја чува организацијата 
на здружениот труд или органот што се грижи и 
ги одржува патиштата. 

Член 245 
Се овластуваат републичките секретари, во 

прописите што ќе ги донесат врз основа на ов-
ластувањата од овој закон, да можат да опреде-
луваат прекршоци и за тие прекршоци да пропи-
шуваат казни. 

Член 246 
Општинските прописи и прописите што ги до-

несле републичките секретари од областа на без-
бедноста на сообраќајот на патиштата ќе се усог-
ласат со одредбите на овој закон најдоцна во рок 
од една година од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 247 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за безбедност на сообраќа-
јот на патиштата („Службен весник на СРМ" бр. 
32/71). 

Член 248 
Прописите што се донесени врз основа на За-

конот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на СРМ" број 32/71) остануваат 
во сила и ќе се усогласат со одредбите на овој 
закон најдоцна во рок од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 249 
До донесувањето на соодветни републички про-

писи, ќе се применуваат како републички прописи 
до 30 јуни 1975 година, прописите донесени врз 
основа на Основниот закон за безбедност на соо-
браќајот на патишта („Службен лист на СФРЈ" 
број 14/65.). Основниот закон за внатрешни работи 
(„Службен лист на СФРЈ" број 49/66), и Основниот 
закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата 
(„Службен лист на СФРЈ" број 15/70) и тоа: 

1. Правилникот за таблиците за обележување 
па моторните возила на кои се врши обучување 
на кандидати за возачи („Службен лист на СФРЈ" 
број 22/67). 

2. Правилникот за возачки дозволи („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 30/67 и 39/68). 

3. Правилникот за програмата и начинот на 
полагањето на испити за возач-инструктор („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 5/70) и 

4. Правилникот за програмата и начинот на 
полагањето на возачкиот испит („Службен лист на 
СФРЈ" број 24/70), доколку не се во спротивност 
со овој закон. 

Член 250 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

Број 10—140 
25. И. 1975 год. 

С к о п ј е 

ОД ЗАКОНОДАВНО ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 
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74. 
Брз основа на точка 4, став 3 од Општестве-

ниот договор за мерките за зголемување на про-
изводството и за штедење и ограничување на по-
трошувачката на електрична енергија („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 68/73), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ШТЕДЕЊЕ И ОГРАНИЧУВА-

ЊЕ ПОТРОШУВАЧКАТА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ВО СР МАКЕДОНИЈА 

1. Мерките за штедење и ограничување потро-
шувачката на електрична енергија во СР Маке-
донија, ќе се применуваат кога произведената 
електрична енергија во СР Македонија и купе-
ната електрична енергија од другите испорачате-
ли не можат да ја подмират потрошувачката на 
електрична енергија во СР Македонија, а резер-
вите на акумулациите во хидроелектраните се за 
најмалку 20% под количините предвидени со елек-
троенергетскиот биланс. 

2. Се одредуваат пет степени на ограничува-
ње на потрошувачката на електрична енергија: 

А. Во дистрибутивната потрошувачка 

Во првиот степен на ограничување ќе се при-
менат следниве мерки: 

— исклучување на сите светлечки реклами; 
— осветлението на улиците, плоштадите и дру-

ги објекти ќе се намали за најмалку 50%, од-
носно на минимален сигурносен обем; 

— осветлението на излозите се ограничува на 
сигурносен односно минимален обем; 

— забрана на употреба на електрична енер-
гија за додатно загревање на деловни и општес-
твени простории и да се одреди максимално ште-
дење на електричната енергија во јавните, опш-
тествените и деловните простории, во трговијата, 
угостителството, домаќинствата, индустријата и 
другите објекти. 

Во вториот степен на ограничување, покрај 
мерките од првиот степен, ќе се намали и напо-
нот на 35 КУ за до пет посто, односно ќе се сведе 
на долна минимална граница, при овој степен на 
ограничување се намалува телевизиската програма. 

Во третиот степен на ограничување потрошу-
вачката да се намали за вкупно 10% од постиг-
натата потрошувачка во претходниот степен по 
изземање на потрошувачката за потрошувачите од 
точките 6 и 7. 

Во четвртиот степен потрошувачката ќе се на-
мали за вкупно 20% по изземање на потрошувач-
ката за потрошувачите од точките 6 и 7. 

Во петтиот степен потрошувачката ќе се на-
мали за вкупно 30% по изземање на потрошувач-
ката за потрошувачите од точките 6 и 7. 

Б. Електричната енергија предвидена според 
електроенергетскиот биланс ќе се намали ка ј ди-
ректните потрошувачи по степени: 
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Рудници и 
железарница 
„Скопје" — Скопје 10% 15% 20% 35% 50% 
„Југохром" — 

50% Јегуновце 10% 15% 20% 35% 50% 
„ОХИС" - Скопје — 5% 10% 20% 30% 
Фабрика за 
цемент „Усје" 
— Скопје — 5% 10% 20% 30% 
Топилница за 
олово и цинк — 5% 10% 20% 30% 
Желез. транспорт. 
претпријатие — 5% 10% 20% 30% 

3. Ако не може да се покрие конзумот на по-
трошувачката на електрична енергија од сопстве-
но производство и набавка на електрична енер-
гија: 

— од 5—10%, настапува I степен на ограни-
чување, при задолжителна резерва на електрична 
енергија во акумулациите од 80()/о од билансира-
ните количини; 

—- над 10—15%, настапува II степен на огра-
ничување, при задолжителна резерва на електрич-
на енергија во акумулациите од 70% од биланси-
раните количини; 

— над 15—20%, настапува III степен на ограни-
чување, при задолжителна резерва на електрична 
енергија во акумулациите од 60% од билансира-
ните количини; 

— над 20—30%, настапува IV степен на огра-
ничување, при задолжителна резерва на електрич-
на енергија во акумулациите од 50% од биланси-
раните количини; и 

— над 30—40%, настапува V степен на огра-
ничување, при задолжителна резерва на електрич-
на енергија во акумулациите од 40% од билансира-
ните количини. 

4. ООЗТ на „Електро-Македонија" ќе донесат 
планови за штедење и ограничување потрошувач-
ката на електрична енергија, предвидени во точка 
2 од оваа одлука, за своите потрошувачи во сора-
ботка со општините на чие подрачје се наоѓаат по-
трошувачите. 

5. Се задолжуваат организациите на здруже-
ниот труд, што се напојуваат со електрична енер-
гија преку сопствени трафостаници, да донесат: 

а) План за поинтензивно штедење на електрич-
на енергија за периодот во кој се наложени мер-
ките од точка 2; 

б) План за ограничување на потрошувачката 
на електрична енергија во границите што се пред-
видени со точка 2 односно точка 3 (со планот на 
ООЗТ на „Електро-Македонија"). 

6. Од ограничувањето на електрична енергија 
се изземаат специфичните објекти од посебен оп-
штествен интерес. 

7. По исклучок, од претходната точка од огра-
ничувањето на потрошувачката на електрична 
енергија, може да се изземат: 

— уредите со чие ограничување би можело 
да се загрозат животите на луѓето и сигурноста 
на објектите и постројките; 

— објектите што се од посебна важност за 
одвивањето на нормален живот на граѓаните, како 
што се водоводни стапици, фурни, објекти за 
здравствена заштита, топлани и сл.; 

— живинарски, свињарски и краварски фарми; 
— оранжерии и ладилници: 
— ПТТ, радио и телевизиски станици, печат-

ници за дневен печат, аеродроми, жичарници и 
гранична царинска служба; 

— пумпи и уреди за прочистување па отпадни 
води. 

8. За објекти што ќе се изземат од ограничу-
вањето на потрошувачката на електрична енер-
гија на точка 6 и 7 „Електро-Македонија" ќе на-
прави список, во соработка со соодветните органи 
во Републиката и општините. 

9. Мерките предвидени во оваа одлука ќе ги 
спроведува комисија составена од претставници на: 

— Републичкиот секретаријат за индустрија 
и трговија — претседател на комисијата; 

— „Електростопанство" — член; 
— Стопанската комора на Македонија — член; 
— „Електро-Македонија" — член; 
— Рудници и железарница „Скопје" — Скопје 

— член. 
10. На предлог на „Електростопанство", коми-

сијата од претходната точка сестрано ја разгле-
дува електроенергетската состојба и на основа на 
истата воведува соодветен степен на ограничува-
ње на потрошувачката на електрична енергија 
како и времетраењето на ограничувањето. 
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11. Во време на применувањето на мерките 
од точка 2 од оваа одлука, комисијата по потреба, 
а најмалку еднаш во 15 дена ќе го известува Из-
вршниот совет на Собранието на СРМ за спрове-
дувањето на оваа одлука и електроенергетската 
состојба во СРМ. 

Петтиот степен на ограничување, комисијата 
ќе го воведе по претходна согласност од Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ. 

12. За времетраењето на ограничувањето на 
електричната енергија предвидено со точка 2 од 

оваа одлука ,.Електростопанство" и основните ор-
ганизации на здружениот труд на „Електро-Ма-
кедонија" ќе ги исклучуваат од мрежата потро-
шувачите кои не ќе се придржуваат кон воведе-
ните ограничувања. 

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

Бр. 12-430/1 
5 март 1975 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БЕРОВО 

99. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 19 став 1 точка 2 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Берово, на седницата на Соборот на делегатите 
— земјоделци — корисници на услугите и соборот 
на делегатите — работници од здружениот труд на 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
ден 26. декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАС-
ТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГО-

ДИНА 

Член 1 
1. Стапката на придонесот од катастарскиот 

доход на земјоделците за 1975 година се определу-
ва на 13%, и тоа: 

— стапката на придонесот за задолжителни 
видови на здравствена заштита од 8,10%, 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови од 
4,90%. 

2. Паушалниот придонес по осигурено лице из-
несува 30,00 динари, и тоа: ! 

— износот од 18,75 динари на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заш-
тита, и 

— износот од 11,25 динари на име придонес за 
правата од здравственото осигурување над задол-
жителните видови. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделие ќе плаќаат придонес 
за здравствено осигурување по 90,00 динари по 
член годишно и тоа: 

— износот од 56,25 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износот од 33,75 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Број 01-40/1 
26. декември 1974 година 

Б е р о в о 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, с. р. 

100. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 18 став 1 точка 1 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Берово, на седницата на Соборот на делегатите 
на работниците — корисници на услугите и Со-
борот на делегатите на работниците од здружени-
от труд од здравството — даватели на услугите, 
одржана на ден 26 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

ВО СТРАНСТВО ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и та-

рифата на придонесите за финансирањето на 
здравственото осигурување на работниците врабо-
тени во работни и други организации и кај при-
ватни работодавци, за лица кои обавуваат само-
стојна професионална дејност, за уживатели на 
пензија и инвалиднина, како и други лица пред-
видени со оваа одлука, осигурени ка ј Општинска-
та заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Берово (во натамошниот текст: Заед-
ница). 

Член 2 
Придонесите за здравствено осигурување се 

утврдуваат по единствена пропорционална стапка 
за целото подрачје на Заедницата за сите осигу-
реници. 

Член 3 
Обврзниците на придонесот ги плаќаат след-

ните придонеси за здравствено осигурување: 
1. придонес за задолжителните видови на 

здравствена заштита; 
2. придонес за останатите права од здравстве-

но осигурување; 
3. придонес за здравствено осигурување за слу-

чај на несреќа на работа и заболување од профе-
сионални болести. 

Член 4 
Стапката на придонесот за финансирање на 

правата од здравственото осигурување на работ-
ниците се утврдува во височина од 7,25%, од тоа: 

— за задолжителни видови на здравствена заш-
тита - 2,80%, 

— за останатите права од здравственото оси-
гурување — 4,45%. 
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Основица за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување е бруто личниот доход 
на работникот. 

Член 5 
Тарифата на придонесот за здравствено оси-

гурување за случај несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести се утврдува во ви-
сочина од 0,500/о. 

Основицата за плаќање на придонесот е бруто 
личниот доход на работниците. 

Работните организации распределени во облас-
та од 1 до 8 од номенклатурата ќе плаќаат при-
донес за несреќа на работа и заболувања од про-
фесионални болести 0,50% од остварениот доход 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски. освен данокот на доход. 

Член 6 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствената заштита во странство се утврдува во ви-
сочина од 200/о од нето личниот доход односно од 
основицата утврдена со посебна одлука. 

Придонесот од претходниот став се распреде-
лува по ридови на правата сразмерно на стапките 
односно тарифата на придонесот определен во член 
4 и 5 од оваа одлука. 

Член 7 
Доколку со Законот за здравственото осигу-

рување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението и Законот за само-
управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и другите општи акти на 
Заедницата основицата за пресметување на при-
донесите е определена во нето износ, придонеси-
те за здравствено осигурување се пресметуваат и 
плаќаат по стапки односно тарифи пресметани за 
примена на нето личните доходи односно примања. 

Пресметувањето на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и ко-
га личните доходи исклучително се пресметуваат 
и плаќаат во нето износ, како и во случаи кога 
во личниот доход не се содржани сите придонеси 
од личниот доход, или истите се плаќаат по дру-
ги стапки по кои придонесот се пресметува и пла-
ќа за поголем број работници вработени во работ-
ни организации. 

Придонесот за здравствено осигурување и по-
себниот придонес за користење здравствена заш-
тита во странство ќе се уплатува со еден налог — 
уплатница. 

Член 8 
Обврзникот за уплата на придонесот должен 

е, согласно член 105 од Законот, при уплатата на 
придонесот за здравствено осигурување и посеб-
ниот придонес за користење на здравствена заш-
тита во странство на самиот налог-уплатница да 
даде спецификација за уплатените придонеси по 
видови на правата, со ознака на основицата и пе-
риодот за кој се пресметува и уплатува придоне-
сот. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Број 01-43/1 
26. декември 1974 година 

Б е р о в о 
Претседател, 

Александар Фурнаџиски, с.р. 

101. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр.'5/74) и член 18 став 1 точка 1 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Берово, Собранието на општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Берово, на седницата на Соборот на делегатите 
на работниците — корисници на услугите и Со-
борот на делегатите на работниците од здружени-
от труд од здравството — даватели на услугите, 
одржана на ден 26 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТНИ-
ОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШ-

ТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во 

постојан месечен износ во 1975 година се плаќаат 
и тоа: 

1. за учениците во стопанството, односно за 
ученици во училиштата за квалификувани работ-
ници, за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштето или кај приватниот работодавец, во износ 
од 13,00 динари за несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести; 

2. за лица кои учествуваат во организирани 
јавни и работни акции, а кои на тие работи рабо-
тат најмалку 6 часа дневно —во износ од 65,00 
динари; 

3. за уживатели на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет 
— во износ од 65,00 динари; 

4. за членовите на семејствата на југословен-
ските државјани во странство кои не се здрав-
ствено осигурени по прописите на земјата во која 
работат или според меѓународна спогодба, а пред 
стапувањето во работен однос во странство имале 
живеалиште на територијата на оваа заедница — 
во износ од 45,00 динари по член; 

5. за лица кои учествуваат на младински ра-
ботни акции кои по прописите за инвалидско оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност — во износ од 65,00 динари; 

6. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка, логорување — во износ од 12,00 динари на име 
придонес за здравствено осигурување за случај 
несреќа на работа и заболување од професионал-
ни болести; 

7. за лица припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита, за време 
на извршување на задачите на територијалната од-
брана - во износ од 12,00 динари на име придонес 
за здравствено осигурување во случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални болес-
ти; 

8. за учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факултети-
те, уметничките академии за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата — во 
износ од 12,00 динари и тоа само на име придо-
нес за здравствено осигурување за случај несре-
ќа на работа и заболување од професионални бо-
лести; 

9. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги организи-
ра Општинската заедница на вработувањето — во 
износ од 12,00 динари и тоа само на име придонес 
за здравствено осигурување за случај несреќа на 
работа и заболување од професионални болести; 
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10. За лица кои работат помалку од полови-
ната од полното работно време — во износ од 
12,00 динари и тоа само на име придонес за зрав-
ствено осигурување во случај несреќа на работа 
и заболување од професионални болести; 

11. за лицата — припадници на доброволните 
организации на противпожарната заштита — во 
износ од 12,00 динари и тоа на име придонес за 
здравствено осигурување во случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со донесување-

то, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година. 

Бр. 01-39/1 
26. декември 1974 година 

Б е р о в о 

Претседател, 
Александар Фурнаџиски, с. р. 

102. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 5/74) и член 18 став 1 точка 4 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Берово, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Берово, Соборот на де-
легатите на работниците — корисници на ус-
лугите и Соборот на делегатите на работни-
ците од здружениот труд од здравството-давате-
ли на услугите, на седницата одржана на 26 де-
кември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА И УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИ-
ЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Основицата за пресметување на придонесот за 

здравствено осигурување се пресметува и тоа: 
1. За работници вработени ка ј приватни рабо-

тодавци личниот доход договорен меѓу работо-
давецот и работникот, но не помалку од следниот 
износ: 

— неквалификувани работници — минимал-
ниот личен доход во Републиката; 

— полуквалификувани работници — 1.300,00 
динари; 

— квалификувани работници — 1.600,00 дин.; 
— висококвалификувани работници 1.900,00 

динари. 
2. За домашните помошнички личниот доход 

договорен меѓу работодавецот и домашната по-
мошничка, но не помалку од минималниот личен 
доход во Републиката. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година. 

Бр. 01-38/1 
26. декември 1974 година 

Б е р о в о 

Претседател, 
Александар Фурнаџиски, с. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

СВЕТИ НИКОЛЕ 

103. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 

25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
5.74) и член 25 точка 8 од Самоуправната спогод-
ба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Свети 
Николе, Собранието на Заедницата, на седницата 
од 27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците за 1975 година се утврду-
ваат и тоа: 

1. стапката на придонесот се утврдува на 7,10% 
на бруто износ на личниот доход како основица 
и тоа: 

— за задолжителни видови на здравствената 
заштита во висина од 2,80%, 

— за здавствената заштита што Заедницата 
самостојно ја утврдува во висина од 4,30%. 

2. Стапката на придонесот за здравствено оси-
г р у в а њ е за случај несреќа на работа и профе-
сионални заболувања се утврдува на 0,40% и тоа: 

— за организациите на здружениот труд што 
се опфатени со Упатството во номенклатурата од 
1 заклучно со 8 како основица за пресметување 
на придонесот по точка 2 од оваа одлука ќе слу-
жи остварениот доход намален за пресметаните 
законски и договорни обрвски, освен данокот на 
доход, и 

— за организациите на здружениот труд што 
се опфатени со номенклатурата 9 и О, како ос-
новица за пресметување на придонесот од точка 
2 од оваа одлука ќе служи бруто личниот доход 
и другите примања. 

Член 2 
Основицата и стапката на придонесот за 

здравствено осигурување во случај на повреда на 
работа и професионално заболување за работите 
кои се вршат по основ на договор за дело, се ут-
врдуваат : 

— основицата за пресметување на придонесот 
и договорниот износ за извршената работа по до-
говор за дело, 

— висината на стапката се утврдува од 0,56% 
од основицата исплатена за работа по договор за 
дело. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина 
од 20% од нето личниот доход, односно од ос-
новицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес се пресметува одделно за 
секој осигурен ризик според единствените изно-
си на придонесот. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1975 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-391 
6 декември 1974 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 
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104. 
Врз основа на член 25 точка 10 од Самоуп-

равната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување Свети Николе, Собранието на Заедница-
та, на седницата од 27 декември 1974 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВА-
ЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА 

СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

I 
Височината на надоместокот на трошоците за 

исхрана и сместување за време на патување и 
престој во друго место во врска со остварување-
то на здравствена заштита на осигурените лица 
изнесува: 

— 20 динари во рамките на општината; 
— 50 динари во рамките на општините со кои 

Заедницата има договор за обезбедување на зрдав-
ствена заштита и другите места во Републиката; 

— 60 динари при патување во Скопје; 
— 100 динари надвор од СРМ. 
За деца до 10 годишна возраст ќе се испла-

тува 50% од износите определени во став 1 од 
оваа точка. 

II 
Осигуреникот остварува право на дневница ко-

га патувањето и престојот во друго место трае 
вкупно повеќе од 12 часа; половина дневница ко-
га патувањето трае од 8 до 12 часа, а за време 
помалку од 8 часа не следува дневница. 

III 
Осигуреникот при остварување на здравствена 

заштита надвор од подрачјето на СРМ, покрај 
надоместокот на трошоците за исхрана и пату-
вање, се признаваат и трошоци за ноќевање до 50 
динари само врз основа на поднесена потврда од 
организацијата каде ноќевало. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-391 
12 декември 1974 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

105. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 25 точка 9 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Свети Николе, Собранието на 
Заедницата, на седницата од 27 декември 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1975 
ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиска стабилност во 

работењето и ликвидност во извршувањето на об-
врските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и други организации на кои 

им се доверува спроведувањето на здравственото 
осигурување, Заедницата на здравственото осигу-
рување издвојува средства во резервен фонд. 

И 
Задолжителна резерва за 1975 година ќе се 

пресметува од основицата што ја сочинува вкуп-
ниот приход на Заедницата на здравственото оси-
гурување — на фондот на земјоделците по стап-
ка од 3%. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1975 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-391 
6 декември 1974 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

106. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеа 6, член 

25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 
5774) и членот 25 точка 8 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување Свети 
Николе, Собранието на Заедницата, на седницата 
од 27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и из-

носите на придонесите на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1975 година. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат след-

ните придонеси за здравствено осигурување: 
1. Осигурениците-земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски доход) ќе плаќаат: 
а) по стапка од 8,5% на катастарскиот доход 

во која се содржани: 6% за задолжителни ви-
дови на здравствената заштита и 2,5% за правата 
што Заедницата сама ги утврдува; 

б) по 30 динари на член на семејството и соп-
ственик на земјоделскиот имот, од кои: 20 динари 
на име правата од задолжителните видови на 
здравствена заштита и 10 динари за правата што 
Заедницата сама ги утврдува; 

2. Осигурениците земјоделци кои немаат соп-
ствена земја — катастарски доход, а таква обрабо-
туваат под наем и се бават со земјоделство ќе 
плаќаат: 

а) по 80 динари на домаќинство, во кои се 
содржани: 56 динари на име задолжителни видо-
ви на здравствена заштита и 24 динари за права-
та што Заедницата само ги утврдува; 

б) по 30 динари по член на семејство и глава 
на семејството, во кои се содржани: 20 динари 
за задолжителни видови на здравствената заш-
тита и 10 динари за правата што Заедницата са-
ма ги утврдува. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1975 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-391 
12 декември. 1974 година Претседател, 

Свети Николе Здравко Богатинов, с. р. 
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