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Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ 

Се прогласува Законот за водите, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија ,го ,донесе на одделни седници на Со-
борот 'на ,здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 18 февруари 198,1 година. 
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Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, c. р. 

Претседател 
'на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
З А В О Д И Т Е 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со ОВОЈ закон се уредуваат основните опште-

ствено-економски односи IBO водостопанството, упо-
требата и користењето на водите, заштитата на во-
дотеците и езерата, заштитата на водите од зага-
дување, заштитата и одбраната од штетните деј-
ства на водите, изградбата и одржувањето на 
водостопанските и други објекти и постројки, пра-
вата и должностите на организаcиите на здруже-
ниот труд што вршат водостопанска (дејност и ин-
спекцискиот надзор и ice утврдува обврска за ос-
новање на самоуправни интересни заедници за во-
достопанство, начелата за нивната организација и 
за о,дносите меѓу нив, како и обврска за плаќање 

придонес. 
Член 2 

Општествениот и материјалниот развој, теков-
ната и разво,ната политика во водостопанството, 
'непосредно ја утврдуваат и остваруваат работници-
те во организациите на здружениот труд, работните 
луѓе кои самостојно вршат професионални дејно-
сти или дејност со личен труд со средства во соп-
ственост на граѓаните здружени во ,соодветни обли-
ци на здружување, работните луѓе и граѓаните во 
месните заедници, самоуправните интересни заед-
ници (работниците и другите работни луѓе и гра-
ѓаните во организациите и заедниците) ,и преку 
своите делегации и делегати во собранијата на са-
моуправните интересни заедници за водостопанство 
и во собранијата на општествено-политичките за-
едници. 

При подготвувањето и реализацијата на пла-
новите и програмите, работниците и другите ра-
ботни луѓе и граѓаните во организациите и заед-
ниците се должни да ги применуваат научните, 

техничките и технолошките достигнувања за уре-
дување и подобрување на режимот на водите и це-
лисходно и рационално да ги користат општестве-
ните средства и водните ресурси, со цел за постиг-
нување продуктивност на трудот и ефикасност во 
работењето 

Член 3 
Плановите и програмите за работа и развој на 

водостопанските организации на здружениот труд 
се донесуваат и остваруваат во односи на соработ-
ка и ,меѓусебна зависност и солидарност што про-
излегуваат од здружувањето на трудот и средства-
та во тие организации и самоуправните интересни 
заедници, со учество на средства на сите субјекти 
според степенот на нивната заинтересираност за 
користење на водните ресурси и уредувањето и по-
добрувањето на режимот на водите, во согласност 
со ,самоуправните спогодби и општествени договори 
кои тие ги склучуваат, како и врз начелата на 
рамномерност во градењето, реконструкцијата и 
одржувањето на водостопанските објекти и пос-
тројки во сите средини, особено во неразвиените, 
ридоко-планинските и пограничните подрачја, спо-
ред постојните и развојните потреби и можности, 
усогласено и со Водостопанската основа на Соција-
листичка Република Македонија. 

Водостопанските организации на здружениот 
труд и самоуправните интересни заедници за водо-
стопанство', своите планови и програми за развој 
меѓусебно ги усогласуваат и со плановите и прог-
рамите за работа и развој на другите самоуправни 
организации и заедници со кои имаат определени 
заеднички интереси и цели, како и со општестве-
ните планови на општествено-политичките заед-
ници. 

Член 4 
Општините и Републиката, во рамките на свои-

те права и должности утврдени со устав и со за-
кон, а врз основа на заеднички оценетите можнос-

ти и услови за развој ,на водостопанството и врз 
основа на заеднички усогласените интереси и по-
треби, ја утврдуваат политиката за развој на во-
достопанството и во согласност со тоа ја насочу-
ваат општествената репродукција врз основа на 
самоуправните социјалистички општествено" еко-
номски односи. 

Член 5 
Општините и Републиката, непосредно и преку 

самоуправните интересни заедници за водостопан-
ство и водостопанските организации на здруже-
ниот труд на кои им се пренесени јавни овласту-
вања, како и преку соодветните органи и научно-
истражувачки и стручни организации на здруже-
ниот труд, ja следат состојбата, го поттикнуваат 
развојот на водостопанството во согласност со те-
ковните ,и развојните потреби, го следат и поттик-
нуваат унапредувањето на самоуправните општест-
вено-екOHOIMICKIИ односи, организацијата и функцио-
нирањето на водостопанството, унапредувањето на 
соработката со организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници од 
областа на водостопанството во другите републики 
и автономни покраини, вршат општествен и стру-
чен надзор и преземаат други мерки од посебен 
општествен интерес. 
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Член 6 
Заради остварување на политичката на разво-

дот на водостопанството, усогласување на меѓусеб-
ните односи, права, обврски и одговорности, обез-
бедување на техничко-технолошко единство, усог-
ласување на плановите и програмите за одржу-
вање и развој со проширување на материјалната 
обнова на трудот и јакнење на степенот на совре-
меност и ефикасност во водостопанството, работ-
ниците во водостопанските организации на здру-
жениот труд со работниците, работните луѓе и гра-
ѓаните во други заинтересирани организации и за-
едници, основаат самоуправни интересни заедници 
за водостопанство 

Член 7 
Во областа на водостопанството од посебен оп-

штествен интерес се следните дејности: заштитата 
-и одбраната од штетните дејства на водите; заш-
титата на коритата и бреговите на водотеците и 
езерата; заштитата на водите од загадување, обез-
бедување на вода за водоснабдување; наводнува-
њето и одводнувањето на земјоделските и други 
земјишта; заштитата од ерозија и уредувањето на 
порои; организирањето и насочувањето на експлоа-
тацијата на песок, чакал и камен од пр,иродните 
водотеци и езера; изградбата, одржувањето и ре-
конструкцијата на водостопански објекти и пос-
тро-јки и набљудувањето, истражувањата и про-
учувањата во врска со режимот, употребата и ко-
ристењето на водите. 

Работите од став 1 на ОВОЈ член ги вршат во-
достопанските организации на здружениот труд 
или водостопанска основна организација на здру-
жениот труд во состав на друга организација на 
здружениот труд. 

Член 8 
Инвеститори во областа на водостопанството се 

самоуправните интересни заедници за водостопан-
ство и водостопанските организации на здруже-
ниот труд и други организации и заедници, чии 
инвестициони планови и програми се донесуваат 
во согласност со самоуправните интересни заедни-
ци за водостопанство. 

Извршувањето на инвестиционите работи само-
управната интересна заедница за водостопанство по 
доверува на водостопанска организација на здру-
жениот труд во мера за која е оспособена или на 
друга организација или заедница оспособена за 
оваа дејност. 

Член 9 
Собранијата на оиштествено-политичките заед-

ници и нивните извршни органи и органите на уп-
равата, самоуправните интересни заедници за во-
достопанство, водостопанските организации на 
здружениот труд и другите организации и заед-
ници што го следат општествениот и материјал-
ниот развој и одлучуваат за развојната и теков-
ната политика во водостопанството, трајно се ко-
ристат со стручни услуги на научно-истражувачки 
и специјализирани стручни организации на здру-
жениот труд, односно на општествениот систем за 
информирање. i 

Член 10 
Одредбите на овој закон се однесуваат на из-

ворските, претежните, стоечките и ,подземните води, 
на зафатените атмосферски води, водите за пиење 
и отпадните води, на коритата и бреговите на во-
дотеците и пороите, езерата и акумулациите, како 
и на термалните и минералните води, доколку со 
посебен закон не е поинаку определено. 

Член 11 
Водите се добро од општ интерес и се под по-

себна општествена заштита. 
Користењето на ,водите од водотеците, природ-

ните езера, акумулациите, природните извори, под-
земните води, водите од јавните бунари и јавните 

чешми, заштитата и одбраната од штетните деј-
ства ,на ,водите и заштитата на водите од загаду-
вање се ,врши под услови и на начин пропишани 
со овој закон. 

Член 12 
Оо природните водотеци, природните езера, 

природните извори и подземните води, како добра 
од општ интерес, управува општината на ние под-
рачје се наоѓаат тие, доколку не /се дадени на уп-
равување на водостопанска или на друга организа-
ција на здружениот труд. 

Член 13 
Природен водотек или дел од природен водотек 

на кој се извршени регулациони работи или се 
,изградени водостопански објекти со кои се врши 
влијание врз постојниот режим на водите, а прет-
ставуваат хидротехничка целина, го губи СВОЈ-
СТВОТО на природен водотек. 

,Кои водотеци или делови од водотеци го изгу-
биле својството ,на природен водотек ги определува 
општината на чие подрачје се наоѓаат тие и ги пре-
несува на управување на водостопанска или на 
друга организација на здружениот труд. 

Со вештачките езера (акумулации) и вештач-
ките водотеци управува водостопанска или друга 
организација на здружениот труд чии основни 
средства се тие објекти или им се дадени на упра-
вување, под услови и на начин пропишани со овој 
закон. 

Водите од вештачките езера и вештачките во-
дотеци се во општа употреба за спорт, рекреација, 
одмор и слично, доколку со тоа не се нарушува 
режимот на користењето на тие води, односно не 
се менува нивната намена и не се нанесува штета 
на изградените водостопански објекти и постројки. 

На водите од став 4 на овој член, во случаите 
предвидени ,со овој закон, може да ,им се определи 
посебна намена, односно да се забрани или огра-
ничи нивната употреба. 

Член 14 
Природните површински извори на вода и 

подземните води кои по количество и квалитет 
овозможуваат ^ водоснабдување на населението на 
две или повеќе општини првенствено се користат 
за водоснабдување на населението и ,за производ-
ство и преработка на прехранбени производи. 

На водните што се користат ,за стопански потре-
би може ,да им се промени намената доколку тие 
треба да се користат за потребите од став 1 на 
овој член, со право на надоместок на поранешните 
корисници за вложените средства и труд според 
прописите за експроприј ација, односно со обезбе-
дување ,на ,потребите од вода на друг ,начин. 

Член 15 
Како водостопански објекти и постројки, во 

смисла на овој закон, се сметаат објектите и пос-
тројките за: 

1. уредување ,и регулација на реки и езера за 
заштита од поплави, за уредување на порои и 
заштита на земјиштето од ерозија (заштитни об-
јекти и постројки); 

2. одводнување и наводнување на земјиште 
(хидромелиоративни системи, објекти и постројки); 

3. /зафаќање површински и подземни води, ка-
ко и за ,доведување на тие води за стопански, сто-
ианско -комунални потреби и за потребите на на-
селението (објекти и постројки за употреба или ко-
ристење на водите); 

4. одведување и пречистување на отпадните 
води (објекти и ,постројки за заштита на водите); 

5. енергетско користење на водите; 
в. акумулирани на водите и друг материјал во 

течна состојба (брани и акумулации) и 
7. други и посебни намени во водостопанството 

(посебни водостопански објекти и постројки). 
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Член 16 
За изградба и реконструкција на водостопан-

ски (и други објекти и постројки, како и за работи 
или мерки што можат да создадат промени во ре-
жимот на вод-ите, покрај условите утврдени со 
прописите за изградба на инвестициони објекти, 
мораат да бидат исполнети и условите определени 
со овој закон. 

Режимот на водите, во смисла на овој закон, 
го сочинуваат елементите кои влијаат на кванти-
тативната и квалитативната состојба на водите на 
определено место и во определено време. 

Основни елементи на режимот на водите се: 
водостој, протек, насока на текот, брзина на вода-
та, брзина и количество на преносот, температу-
рата на водата, физички, хемиски, бактериолошки 
и биолошки состав и радиоактивни особини на во-
дата. 

Член 17 
Употребата и користењето на водите, заштита -

та на водотеците и езерата, заштитата на водите 
од загадување и заштитата од штетните дејства на 
водите, како и изградбата на водостопански и дру-
ги објекти и постројки кои имаат влијание врз ре-
жимот на вадите се врши во согласност со Водо-
стопанската основа на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 18 
Изградбата и користењето на водостопанските 

објекти и постројки кои служат за водоснабдува-
ње на населението, за производство и преработка 
на прехранбени производи, за потребите на народ-
ната одбрана, како и користеше на термалните м 
минералните води за овие потреби имаат првенство 
пред изградбата и користењето на објекти и пос-
тројки за други намени. 

Член 19 
Подрачјата на кои има изворски, подзем-ни, 

протечени, акумулирани и други видови води (из-
вори), кои по квалитет и количество се наменети 
да се користат или се користат за водоснабдување 
на населението и за производство и преработка на 
прехранбени производи, се заштитуваат од загаду-
вање и од друго! ,дејства кои можат неповолно да 
влијаат врз квалитетот и количеството на изво-
рите. 

Заштитата на квалитетот и количеството на 
водата во изворите од став 1 ,на овој член се обез-
бедува со определување и одржување на заштитни 
зони и утврдување на посебни услови за користе-
ње на земјиштето, изградбата и користењето на 
објектите и вршење ,на други дејства во заштит-
ните зони. 

Член 20 
Хидромелиоративни системи, објекти и построј-

ки се градат со претходно усогласување на заин-
тересираните организации на здружениот труд, 
месните заедници, други самоуправни организации 
и заедници и работните луѓе од подрачјето во кое 
се протега, системот, објектите и постројките. 

Усогласувањето од став 1 на овој член се врши 
во соодветните самоуправни интересни заедници за 
водостопанство. 

Член 21 
За изградба, реконструкција, одржување и ко-

ристење на водостопански објекти и постројки, ка-
ко и за следење и користење на водите, на зем-
јиштето можат да се установуваат службености и 
други ограничувања на правото на сопственост, од-
носно правото на користење. 

Член 22 
За изградба, реконструкција и доградба на во-

достопански и други објекти и постројки и за вр-
шење на работи кои можат да создадат промени 
на режимот на водите, потребна е водостопанска 
согласност. 

Член 23 
За употреба или користење ,на вода и за ко-

рис,тење на изградените водостопански и други об-
јекти и постројки кои ,имаат влијание врз режимот 
на водите, потребна е водостопанска дозвола. 

Член 24 
Издадените водостопански согласности и водо-

стопански дозволи се запишуваат во водна книга. 

II. ТЕХНИЧКИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

1, С лизни подрачја 

Член 25 
Обезбедувањето на единството во режимот на 

водите и долгорочното планирање за рационално 
користење на водите во Социјалистичка Република 
Македонија се врши по сл И Б Н И подрачја. 

С линдро подрачје, во смисла на овој закон, оп-
фаќа Подрачје на еден слив и претставува една 
х и др огр а ф ска целина. 

На територијата на Републиката постојат три 
слушни подрачја, и тоа: вардарско сливно подрач-
је, црнодримско сливот подрачје и струмичко 
сливно подрачје. 

Член 26 
Вардарското сливно подрачје ги опфаќа сли-

ваат 1 о на реката Вардар со своите притоки на те-
риторијата ,на Републиката до југос ловенско-арчка-
та државна граница и сливот на Дојранското Езе-
ро на територ.ијата на Републиката. 

Црнодримското с ливно подрачје ги опфаќа 
сликовито 'на Преспанското и Охридското Езеро на 
територијата на Републиката и сливот на реката 
Црн Дрим со своите притоки на територијата на 
Републиката до југословенско-албанската државна 
граница. 

Струмичкото сливно подрачје ги опфаќа ста-
вовите на реките: Струмица, Циронска и Лебница 
до југословенско"бугарската државна граница. 

Член 27 
Префрлувањето на ,води од едно во друго слич-

но под,рачје се врши врз асанова на одлука на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

2. Водостопански подрачја 

Член 28 
Заради порационално користење на водните 

ресурси, за поорганизиран приод кон остварување 
на водостопанските решенија во Водостопанската 
основа на Социјалистичка Република Македонија, 
за успешно и понепосредно извршување на заш-
титата од штетните дејства на водите и заштитата 
на водите од загадување, како и за користење на 
хидромелиоративните системи, односно за поуспеш-
но организирање на стопанисувањето со водите, 
на територијата на Републиката се воспоставуваат 
14 водостопански подрачја, и тоа: 

1. „Полог", што ги опфаќа подрачјата на оп-
штините Гостивар и Тетово; 

2. „вреска", што ги опфаќа подрачјата на оп-
штините Кичево и Македонски Брод; 

3. „Скопје", што ги опфаќа подрачјата на оп-
штините во Скопје; 

4. „Пчиња", што ги опфаќа подрачјата на оп-
шт.ините Куманово, Крива Паланка и Кратово; 

5. „Титов Велес", што го опфаќа подрачјето 
на општината Титов Велес, освен деловите зафа-
тени со хидромелиоративните системи „Брегални-
ца" и „Тиквеш"; 

6. „Брегалница", што ги опфаќа подрачјата на 
општините: Берово, Делчево, Виница, Кочани, Про-
биштип, Штип, Свети Николе и дел од порач јето 
на Титов Велес што се зафаќа или ќе биде зафа-
тено со хидромелиоративните објекти и постојки 
на хидромелсшративниот систем „Брегалница"; 
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7. „Тиквеш", што ги опфаќа подрачјата на оп-
штините: Неготино, Кавадарци и дел од Титов Ве-
лес што ce зафаќа или ќе -беде зафатено со хидро-
мелиоративните објекти и постројки на хидроме-
лиоративниот систем „Тиквеш"; 

8. ,,Пелагонија", што ги опфаќа подрачј ата на 
општините: Прилеп, Битола, Крушево и Демир Хи-
сар; 

9. „Валандово", што го опфаќа подрачјето на 
општината Валандово; 

10. „Гевгелија", што го опфаќа подрачјето' на 
општината Гевгелија; 

1.1. „Струмица", што ги опфаќа подрачјата на 
општините Радовиш и Струмица; 

il2.. „Преспа", што го опфаќа подрачјето па оп-
штината Ресен; 

,13. „Црн Дрим", што ги опфаќа подрачјата на 
општините Охрид и Струга и 

'14. „Дебар", што го опфаќа подрачјето на оп-
штината Дебар. 

3. Водостопанска основа 

Член 29 
Водостопанската основа на Социјалистичка Ре-

публика Македонија е долгорочен план за одржу-
ваше и ,подобрување на режимот на водите и за 
користење на водите на територијата на Републи-
ката (Водостопанска основа). 

Водостопанската основа особено -содржи: посто-
јана состојба на режимот и билансот на водите и 
водостопанските објекти и постројки на 'опреде-
лено сливно подрачје, основни елементи и услови 
на режимот ,и билансот на водите со кои се обез-
бедуваат најцелесообразни технички и економски 
решенија за заштита од штетните дејствија на во-
дите, за заштита на водите од загадување и за 
употреба и користење на водите на определено 
подрачје за определено време, основни критериуми 
за класификација на водите и категоризација на 
водотеците и друго. 

Член 30 
Водостопанската основа ја донесува Собрание-

то -на Социјалистичка Република Македонија, на 
предлог на Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

На секои десет години, по правило, се врши 
ревизија на Водостопанската основа. 

Одделни решенија од Водостопанската основа 
може да се менуваат ако со инв-естициоио-технич-
ка документација од повисока фаза се докаже де-
ка за сливно подрачје, дел од сл,ив ,или водотек 
постои пооптимално и општествено неоправдано, 
комплексно или поединечно водостопанско реше-
ние ,од предвиденото во Водостопанската основа. 

Член 31 
Нацртот на Водостопанската основа со доку-

ментацијата се става на јавен увид најмалку 30 
дена, што се огласува во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Нацртот на Водостопанската основа им се дос-
тавува на мислење на собранијата на општините, 
на заинтересираните организации на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници и ,на заинтересираните републички органи на 
управата. 

'Собранијата на општините, месните заедници, 
заинтересираните организации на здружениот труд, 
другите самоуправни организации и заедници и 
органите на управата, граѓанските правни лица и 
граѓаните можат на нацртот на Водостопанската 
основа да стават забелешки и предлози најдоцна 
30 дена по истекот на рокот од став 1 на овој 
член. 

Член 32 
Катастарот на природните извори, катастарот 

на бунарите и пумпите, елаборатот за подземните 
води, студиите и другата документација во врска 

со интегралниот развој на сливот на реката Вар-
дар и пловниот пат Дунав—Егејско Море се сос-
тавен дел на Водостопанската основа. 

Член 33 
Ако во Водостопанската основа, за одделни 

сливни подрачја, дел од сливно подрачје или од-
делни водотеци,, се дадени варијантни решенија 
за комплексно или поединечно користење на води-
те, на предлог на Извршниот совет на Собраниево 
на Социјалистичка Република Македонија, засно-
ван на инвестиционо-техничка документација од 
повисока фаза за варијантите, по прибавени ми-
слења од заинтересираните општини и од Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за водо-
стопанство, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија одлучува која од варијанти-
те се прифаќа за реализација. 

Член 34 
Врз основа на научно-истражувачки сознани-

ја, изменети услови и потреби и други поводи за 
унапредување на Водостопанската основа во текот 
на нејзината примена, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на предлог на Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, а по прибавено мислење 
од Републичката самоуправна интересна заедница 
За водостопанство и од заинтересираните општини, 
може да менува и дополнува одделни услови и 
критериуми утврдени во Водостопанската основа. 

Член 35 
Собранието на општината, односно собранијата 

на општините во определено водостопанско подрач-
је, на предлог на соодветната ,самоуправна инте-
ресна заедница за водостопанство и по прибавено 
мислење од Републичката самоуправна интересна 
заедница за водостопанство и републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на водостопан-
ството, можат да донесат водостопанска основа за 
водостопанското подрачје. 

Водостопанската основа за водостопанското по-
драчје е долгорочен план за одржување и подобру-
вање на режимот на водите И за користење на во-
дите во водостопанското подрачје и ги содржи 
елементите утврдени во став 2 на член 29 на овој 
закон. 

Член 3-6 
Изработката на инвестиционо-техничката до-

кументација и изградбата на водостопански, елек-
трон топ анаки, комунални, индустриски и други об-
јекти и постројки кои имаат влијание врз режи-
мот на водите, ,користењето на тие објекти и пос.-
тројки, користењето на водите и испуштање на 
употребените води и други дејства врз водите (се 
вршат во согласност со Водостопанската основа, 
односно во согласност со водостопанската основа 
за водостопанското подрачје. 

Водостопанска согласност 

Член 37 
Одобрение за изградба, реконструкција или до-

градба на в-одостопански и други објекти и пос-
тројки ко,и имаат влијание врз режимот на во-
дите, како и за вршење на работи што можат при-
времено, повремено или трајно да создаваат про-
мени на природниот или вештачки воспоставениот 
режим на водите, може да се издаде по претходно 
добиена водостопанска согласност. 

Без водостопанска согласност не смее да за-
почне изградба на објекти ,и постројки и да се вр-
шат работите од став 1 на овој член, ниту изград-
бата, односно работите да се вршат спротивно на 
условите утврдени со водостопанската согласност. 

Член 38 
Во постапката за издавање на водостопанска 

согласност се усогласува техничката документаци-
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ја за изградба или реконструкција на објектот 
или постројката со Водостопанската основа, однос-
но водостопанската основа за водостопанското по-
драчје, а особено: намената, количеството на во-
дите што се зафаќаат, квалитетот и количеството 
на водите што се испуштаат, начинот, времето и 
другите услови за изградба и друго што влијае 
врз режимот на водите. 

Член 39 
Водостопанска согласност се издава во соглас-

ност ,со Водостопанската основа, односно со водо-
стопанската основа за водостопанското подрачје. 

Водостопанска согласност за водостопански об-
јекти и постројки кои се градат за користење на 
вода за Повеќе намени и од повеќе корисници се 
издава врз основа на претходна спогодба на заин-
тересираните корисниц,и. 

Ако во рок од 60 дена од денот на поднесе-
ното барање за издавање на водостопанска соглас-
ност не се постигне спогодбата од став 2 на овој 
член, органот на управат,а надлежен за водосто-
панство одлучува и без таква спогодба. 

Член 40 
По барање на инвеститорот, органот на упра-

вата надлежен за водо,стопанство е должен да ут-
врди водостопански услови за проектирање на об-
јект или постројка за чија изградба, реконструк-
ција или доградба е потребна водостопанска со-
гласност. 

Водостопанските услови за проектирање од 
став 1 на овој член мораат да бидат во согласност 
со одредбите на овој закон, водостопанската осно-
ва, односно со водостопанска основа за водосто-
панското подрачје и со обврските на Републиката 
што произлегуваат од меѓудржавните договори на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија со /соседн,ите земЈи. 

Член 41 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

водостопанство, по прибавени мислења од заинте-
ресираните месни заедници, од водостопанската ор-
ганизација на здружениот труд и од соодветните 
самоуправни интересни заедници за ,водостопан-
ство, (Издава водостопанска согласност за изградба, 
реконструкција или проширување на: 

1. водоводи, канализации, обични бунари и 
цистерни, освен за потребите на индустријата, во-
ведувањето на канализација во реципиент за на-
селби со над 5.000 жители и за воведување, на 
отпадни води во природните езера; 

'2. системи за наводнување до 200 ха, ако не 
зафаќа вода од реката Вардар, Охридското, Прес-
панска!^ и Дојранското Езеро; 

3. системи за одводнување до ,200 ха; 
4. објекти и работи за уредување на порои и 

ерозивни површини; 
5. 'објекти за одбрана од поплави и регулаци-

ја на водотеци, освен за реката Вардар; 
6. мостови со распон над 5 м на локални па-

тишта, освен мостови на реката Вардар и, 
7. локални и основни шумски патишта. 
Како обични бунари не се сметаат артеските, 

субартеските и рени бунарите. 
За објекти, постројки и работи кои не се оп-

фатени во став 1 на овој член, за регионални 
водоводи, како и за објекти што се протегаат во 
подрачјата на две и повеќе општин,и, водосто-
панска согласност издава републичкиот орган на 
управата надлежен за водостопанство, по приба-
вени мислења од Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за водостопанство и од заинтере-
сираните водостопански организации на здруже-
ниот труд. 

Член 42 
Кон барањето за водостопанска согласност се 

приложува техничка документација, најмалку на 
ниво на идеен проект, во која се разработени 
технолошкиот процес и постапката за зафаќање 

и користење на водата, начинот и ефектот од пре-
чистувањето на отпад,ните води и нивното одведу-
вање во реципиент и влијанието на објектите и по-
стројките врз режимот и билансот на водите. 

Член 43 
Без водостопанска согласност граѓанин на соп-

ствено з-емј,иште или земјиште на кое има право 
на користење, може да копа обичен бунар за снаб-
дување со вода за пиење, за пеење на добиток и 
за други лични потреби, како и да зафати вода 
и изгради бразда за наводнување на земјиште ное 
не е опфатено со хидромелиоративен систем за 
наводнување, доколку битно не го менува режи-
мот на постојните корисници на вода. 

Обичен бунар може да се копа на растојание 
најмалку 20 м од најблискиот постоен бунар и нај -
малку 5 м од градежниот објект на соседот, до-
колку со соседот не постигне поинаква спогодба. 

Без водостопанска согласност не може да се 
копа бунар за наводнување на земјиште опфате-
но со хидромелиоративен систем, како и бунар за 

-користење на ,су бар тоски и артески подземни води. 

Член 44 
Ко(н барањето за водостопанската (согласност 

за изградба или реконструкција н,а водостопански 
објекти и постројки за акумулирани на вода или 
друга материја во течна состојба (јаловишта и 
слично), покрај документацијата од член 42 на 
овој закон, се приложува и техничка документа-
ција изработена според посебните прописи. 

Член 45 
Водостопанската согласност престанува да ва-

ж и ако со изградбата на објектот или построј-
ката ,не се започне во рок од три години од нејзи-
ното издавање. 

Член 46 
Препис од секоја издадена водостопанска со-

гласност општинскиот орган на управата надле-
жен за водостопанство е должен да достави до ре-
публичкиот орган на управата надлежен за водо-
стопанство и на заинтересираните водостопански 
организации на здружениот труд. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
водостоп,анство е должен да им достави препис од 
секоја издадена водостопанска согласност на заин-
тересираните општини и на заинтересираните во-
достопански организации на здружениот труд. 

Водостопанска дозвола 

Член 47 
Водостопанската дозвола е акт со кој се стек-

нува право за употреба или користење на вода и 
за користење на изградените водостопански и дру-
ги објекти, построј,ки и работи кои имаат влија-
,ние врз режимот на водите, како и право за Ис-
пуштање на употребени или искористени води во 
реципиент. 

Водостопанската дозвола ја издава органот на 
управата надлежен за водостопанство што ја издал 
водостопанската согласност. 

Ако за изградениот објект или постројка не е 
пропишано издавање на водостопанска согласност, 
со водостопанската дозвола се утврдува начинот, 
условите за употреба или користење на водите, 
како и мерките за заштита на водите од загаду-
вање. 

Член 48 
Начинот и условите за употреба или користе-

ње на вода и мерките за заштита на водите од 
загадување се утврдуваат првенствено во соглас-
ност со утврдениот режим на водите во Водосто-
панската основа. 

Ако објектот е из,граден за повеќе намени и 
корисници, распределбата и користењето на вода 
по количество, време и д руши услови спогодбено 
се утврдува меѓу корисниците на објектот. 
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Доколку во рок од 60 дана од деиот на подне-
сеното барање за водостопанска дозвола не се по-
стигне спогодбата од став 2 на (овој член, органот 
на управата надлежен за вадостопанство со водо-
стопанската дозвола ќе ја утврди распределбата 
на вода по намени, корисници и време што ќе се 
применува до постигнување на спогодба меѓу ко-
рисниците. 

Член 49 
Водостопанските и другите објекти и постројки 

за кои согласно со член 47 на овој закон се издава 
водостопанска дозвола не може да се пуштат во 
употреба без водостопанска дозвола, ниту да се 
користат спротивно на условите утврдени во водо-
стопанската дозвола. 

Член 50 
Ако поради ограниченост а на количеството на 

водите ,не можат да ,се задоволат ,потребите на сите 
баратели, при издавањето на водостопанската доз-
вола се тоди сметка за првенството од член 14 на 
овој закон. 

Член 51 
За употреба или користење на водите од при-

родните водотеци и природните езера не е потреб-
на водостопанска дозвола кога тие се користат за 
пиење, капење, напојување на добиток и други до-
машни потреби, задавање, спорт, рекреација и дру-
га слични 'потреби, ако со тоа битно не се нару-
шува режимот на водите. 

Општината може во одделни случаи, заради 
заштита на здравјето на луѓето, заштита на води-
те од загадување и слично, да го ограничи, забра-
ни или да пропише начин на употреба или корис-
тење на водите за намените од став 1 на овој член, 

Член 52 
Без водостопанска дозвола граѓанин може да 

употребува или користи вода од Обичен бунар и 
обична чешма за пиење, напојување на добиток 

и други слични потреби. 
Член 53 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
водостопанство одобрува употреба или користење 
на вода од природните водотеци и природните из-
вори, кои не се функционално вклопени BIO хидро-
мелиоративен систем, објект или постројка, за на-
воднување и за други локални потреби, по приба-
вено мислење на заинтересираните месни заедници 
и соодветната самоуправна интересна заедница за 
водостопанство и ти утврдува условите под кои ќе 
се употребува или користи водата. 

Член 54 
Одобрението од член 53 на овој закон општин-

скиот орган на управата надлежен за водосто-
панство го издава ако утврди дека барателот: 

1. нема можност да биде снабден со вода од 
објектот со кој управува водостопанската или дру-
га организација на здружениот труд; 

2. водата ќе ја употребува или користи само 
за задоволување на сопствените потреби и 

3. ico објектот, со кој ја зема водата од̂  при-
родниот водотек и со кој ја доведува и враќа во-
дата во водотекот, нема да се создава штета на 
коритото и бреговите на водотекот, на околното 
земјиште, индустриските и други објекти и други 
добра и не ги загадува водите. 

Член 55 
Првенство на употреба или користење на 

,вода од член 53 на овој закон имаат барателите 
чие земјиште е поблиску до природните извори и 
водотеци и корисниците на водостопанските објек-
ти и (постројки од член 18 на овој закон, како и 
стекнато право и потребата за вода на низводните 
корисници. 

Член 56 
Водостопанска дозвола се издава за определе-

но ида неопределено време. 

Право на употреба или користење на вода 
добиено врз основа на водостопанска дозвола, не 
може да се пренесува на други корисници без 
согласност ,на -органот што ја издал дозволата. 

Член 57 
Кон барањето за издавање на водостопанска 

дозвола се приложува елаборат што ги ,содржи 
особено следните податоци: местоположба на об-
јектот, намена, количество, време и начин на 
кој водите ќе се употребуваат или користат, запис-
ник за извршениот технички преглед на изграде-
ниот објект односно постројка, како и други пода-
тоци од кои може да се утврди дали објектот или 
постројката е изграден во соглајсност со условите 
на издадената водостопанска согласност. 

Член 58 
Правото на употреба или користење на водите 

стекнато со водостопанска дозвола престанува: 
1. кога ќе истече рокот ,на важноста на доз-

волата; 
2. (кога корисникот се откажал од правото на 

употреба или користење утврдено со дозволата; 
3. ако правото не се користи без оправдани 

причини ,подолго од две години од денот на изда-
вањето на дозволата и 

4. ако правото се користи спротивно на усло-
вите утврдени во дозволата. 

Решение за утврдување престанок на правото 
за употреба или ,користење на вода донесува орга-
нот на управата што ја издал водостопанската доз-
вола. 

Член 59 
,Препис од секоја издадена водостопанска доз-

вола општинскиот орган на управата надлежен 
за водостопанство е должен да му достави на ре-
публичкиот орган на управата надлежен за водо-
стопанство :и ,на заинтересираните водостопански 
организации на здружениот труд. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
водостопанство е ,должен да достави препис од се-
која водостопанска дозвола што ја издал на заин-
тересираните општини и на заитересираните во-
достопански организации на здружениот труд. 

Водна книга и катастар 

Член 60 
Издадените водостопански согласности и водо-

стопански дозволи за користење и употреба на 
вода се евидентираат во водна книга. 

Водната книга ја водат органите на управата 
надлежни за издавање на водостопанска соглас-
ност и водостопанска дозвола. 

Се овластува републичкиот орган на управата 
надлежен за водостопанство да го пропише начи-
нот за водење на водната книга и содржината на 
истата. 

Член 61 
Катастар на водостопанските објекти и пос-

тројки водат водостопанските и другите организа-
ции на здружениот труд кои управуваат со тие 
објекти и постројки. 

Се овластува републичкиот орган на управата 
надлежен за водостопанство да го пропише начи-
нот за вадење на катастарот на водостопанските 
објекти и постројки и неговата содржина. 

4. Вода за пиење 

Член 62 
Водите што се употребуваат или се наменети 

за пиење или за производство и преработка на 
прехранбени производи не смеат да содржат ф и -
зички, хемиски, биолошки и бактериолошки мате-
рии и да имаат радиоактивни особини над дозво-
лените граници што се штетни за здравјето на 
луѓето. 
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Се овластува функционерот што раководи со 
републичкиот ортан на управата надлежен за ра-
ботите на здравството ,да ги определи границите 
над кои водата за пиење не смее да содржи мате-
рии и да има радиоактивни особини што се штетни 
за здравјето на луѓето. 

Член 63 
Водите што со одредбите на овој закон, Водо-

стопанската оганов а или со друг општ акт се опре-
делени првенствено да се користат за водоснабду-
вање на населението и за производство и прера-
ботка на прехранбени производи, не смеат да се 
користат за други намени на начин кој негативно 
влијае на количеството и квалитетот на водите 
и кој ја спречува првенствената намена. 

Зафаќаното на водите од став 1 на овој член, 
што можат да се користат за регионално водоснаб-
дување на населби, како и расподелбата на тие 
води по населби, се врши според посебни студии. 

Член 64 
Квалитетот и штедроста на водата од извори-

те што се наменети да се користат или се корис-
тат за водоснабдување на населението1 и за произ-
водство и преработка на прехранбени производи 
се заштитуваат со воспоставување и одржување 
на потесна ,и една или повеќе пошироки заштитни 
зони, како и со определување на услови под кои 
може да се ,врши обработка на земјиштето, изград-
ба и користење на објекти и вршење на други 
дејства во заштитните зони што можат неповолно 
да влијаат врз квалитетот и штедроста на водата 
во изворите. 

Како потесна заштитна зона, во смисла на 
ОВОЈ закон, се смета непосредниот простор околу 
изворот или местото за зафаќање на вода за пие-
ње, за водоснабдување на населби и за производ-
ство и преработка на прехранбени производи, во 
граници што се определуваат во зависност од 
штедроста и значењето на изворот, конфигураци-
јата, видот и составот на земјиштето, близината 
на населени места и друго. 

Како поширока заштитна зона, во смисла на 
овој закон, се смета поширокиот простор околу 
изворот, во кој обработката на земјиштето, изград-
бата и користењето на објекти и вршењето на дру-
ги дејства можат негативно да влијаат врз ква-
литетот и штедроста на водата во изворот, во гра-
ниците што се определуваат во зависност од голе-
мината и значењето на изворот, хидро геолошката 
состојба, потеклото на водите во изворот и друго. 

Се овластува функционерот што раководи со 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на здравството, поблиску да го пропише 
начинот на определување и одржување на заштит-
ните зони од став 1 на овој член. 

Член 65 
Заштитните зони на изворите од член 64 на 

овој закон како и условите за обработка на зем-
јиштето, за изградба и користење на објекти и за 
вршење на ,други дејства ги утврдува собранието 
на општината ,на чие подрачје се наоѓаат изворите, 
односно заштитните зони. 

Ако изворот, односно заштитните зони на из-
ворот се во подрачје на две или повеќе општини 
заштитните зони на тој извор, како и условите 
од став 1 ,на овој член, ги утврдуваат собранијата 
на тие општини спогодбено. 

Ако во рок од две години собранијата на оп-
штините не се спогодат за заштитните зони на из-
ворот од став 2 на овој член, по барање на една 
од општините, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија ќе ги утврди заштитните 
зони и ќе ги пропише условите за обработка на 
земјиштето, за изградба и користење на објектите 
и за вршење на други дејства во заштитните зони. 

Член 66 
Поради ограничување и спроведување контрола 

на 'движењето, земјиштето на потесната заштитна 
зона се оправдува и се преземаат други потребни 
мерки за обезбедување. 

На земјиштето во потесната заштитна зона се 
забранува да се градат објекти и да се вршат било 
какви дејства, освен зафатил објекти, резервоари, 
пумпани станици, погонски згради, трафостаници, 
внатрешни патишта и други објекти потребни за 
водоснабдувањето и дејствата погребани за функци-
онирање на тие работи. 

Земјиштето во потесната зона во сопств-еност 
на граѓани се експроприра. 

Член 67 
Во пошироките заштитни зони на изворите ice 

забранува обработка на земјиштето, изградба и ко-
ристење на објекти и вршење на дејства спротив-
но на пропишаните услови. 

Доколку настанат штети од -ограничувањата на 
користењето на земјиштето-, сопствениците на зем-
jиштето од ,пошироката заштитна зона имаат пра-
во на надоместок. 

Член 68 
Изградба на нови или реконструкциј а на по-

стојни објекти и постројки за зафаќање на вода 
за пиење може да започне откако ќе се утврди: 

1. штед рост а на изворот; 
2. физичкиот, хемискиот, биолошкиот и бакте-

риолошкиот состав и радиоактивните особини на 
водата за изворот и 

3. дека проектното решение на објектот одго-
вара на пропишаните мерки за обезбедување заш-
тита на изворот и на пропишаните мерки за де-
зинфекција на водите. 

Ч л ен 6 9 
Организациите на здружениот труд што вр-

шат снабдување на вода за пиење и организации-
те на здружениот труд што употребуваат вода од 
сопствени извори ,за производство и преработка на 
прехранбени производи се должни да вршат де-
зинфекција на водите и да обезбедуваат постојано 
и редовно испитување на квалитетот и здравстве-
ната исправност на водите, објектите и построј-
ките. 

Дезинфекција на водите и постојано ' и редов-
но испитување на квалитетот и здравствената ис-
правност на водите се врши и на сите други води 
за пиење што не се опфатени со став 1 на овој 
член (водоводи во градски и селски населби, јавни 
чешми, извори, бунари и пумпи во населби, покрај 
патишта, туристички локалитети и на други мес-
та), како и водостопански објекти во сопственост 
на граѓани. 

Водоснабдителните објекти чии води не се ква-
литетни и здравствено исправни за пиење јавно 
се обележуваат. 

Дезинфекцијата и испитавањето на водите од 
став 2 на овој член и обележувањата од став 3 
на овој член ги врши општината. 

Анализа и контрола на квалитетот на водите 
за шиење и на водите што се употребуваат за про-
изводство и преработка на прехранбени про-изво-
ди вршат овластени организации на здружениот 
труд што располагаат со соодветни лаборатории и 
стручни работници. 

Член 70 
Се овластува функционерот што раководи со 

републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на здравството поблиску да го уреди начи-
нот за вршење на дезинфекција, обемот, видот и 
методологијата на испитувањето на водите за пие-
ње и водите за производство и преработка на пре-
храмбени производи, како и условите што мораат 
да ги исполнуваат организациите на здружениот 
труд што вршат анализа ,и контрола иза тие води. 
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5. Заштита од штетните дејства на водите и 
одбрана од поплави 

Член 71 
В-рз аетова на долгорочни, среднорочни и го-

дишни зид атови и програми за спречување на 
штетните дејства на во,дите, се преземаат превен-
тивни мерки, се врши изградба на заштитни об-
јекти и ,се изведуваат работи за заштита ('изградба 
на насипи, акумулации, регулација на реки, уре-
дување иа порои, заштита на земјиште од ерозија, 
пошумување и слично). 

Плановите in програмите ,од iCTalB 1 на овој член 
ги донесува соодветната с,амоуправна интересна за-
едница за водостопарство. 

Н-а плановите и програмите од став 2 на овој 
чле(н согласност даваат собранијата на општините 
на чии подрачја, е основана соодветна самоуправ-
на интересна заедница за водостопанство. 

Пошумувањето за спречување на штетните 
дејства на водите има приоритет во плановите и 
програмите на ,пошумувањето во Републиката. 

Члејн 7-2 . 
Заради непосредна заштита од поплави, собра-

нието на општината донесува план за заштита и 
одбрана од поплави за загрозените по,драчја, по 
претходно мислење на општинскиот штаб за ци-
вилна заштита, на соодветната самоуправна инте-
ресна заедница за водостопанство, месните заед-
ници и ,другите заинтересирани организации и за-
едници. 

Доколку загрозеното подрачје од поплави се 
протега на две или повеќе општини, планот за 
заштита и одбрана од поплави го донесуваат спо-
годбено општините. 

По еден примерок од планот од став 1 на овој 
член се ,доставува на општинскиот и Републич,киот 
штаб за цивилна заштита, на републичкиот орган 
на управата надлежен за водостопанство и на со-
о,дветната самоуправна интересна заедница за во-
достопанство. 

Оо планот од став 1 на овој член - се предви-
дуваат оперативни мерки и други дејства за заш-
тита и одбрана од поплави и потребните средства 
за неговото извршување. Во извршувањето на пла-
нот учествуваат организациите на здружениот труд, 
заедницата за осигурување имоти и лица и дру-
гите самоуправни организации и заедници, како 
и работните луѓе и траганите од загрозеното по-
драчје. 

Основните елементи на планот од став 1 на 
овој член ги пропишува Извршниот совет на Со-
бранието на Ооциј а листичка Република Македони-
ја во согласност со Републи-чката самоуправна ин-
тересна заедница за водостопанство'. 

Член 73 
планот за заштита и одбрана од поплави со- ' 

држи особено топографс,ки, хидролошки, хидро -
технички, демограф-ски, стопански и други подло-
ги и податоци, работи и мерки што се преземаат 
и извршуваат пред опасноста и за време на одбра-
ната од поплави и организација на заштитата и 
одбраната од поплави. 

Најмалку еднаш на три години, по пр,авило, 
се врши ревизија на планот ,за заштита и одбрана 
од поплави, при што се внесуваат потребните из-
мени и дополнувања? 

Член 74 
Организациите на здружениот труд, другите 

самоуправни организации и заедници, граѓанските 
правни лица и граѓаните кои со планот за зашти-
та и одбрана од поќелави се предвидени да учес-ч 

твуваат во заштитата и одбраната од поплави, се 
должни навреме и уредно да ги извршуваат об-
врските предвидени ,со планот. 

Ако мерките предвидени со планот за зашти-
та и одбрана од поплави не се доволни за отстра-
нување на опасноста, органот определен со планот 
може да нареди и други неопходни мерки. 

Член 75 
браниците на ,подрачјето што може да биде 

загрозено од по,плави ги определува општината. 
Предлогот за определување на границите на 

загрозеното подрачје го изготвува водостопанската 
организација на здружениот труд во согласност 
со општинскиот штаб за цивилна заштита. 

Доколку загрозеното" подрачје од поплави ice 
протега на две или повеќе општини, границите на -
тоа подрачје ги определуваат спогодбено општи-
ните. 

Член 78 
Во случај на вонредна ,потреба може да се доз-

воли пуштање на вода во бранетото подрачје со 
пресечување ,на насипи или на друг начин со цел 
да се спречат, односно намалат штетите. 

Одлука за ,пуштање вода во бранетото подрач-
је донесува Републичкиот штаб за цивилна заш-
тита. 

Член 77 
Организациите на здружениот труд што упра-

вуваат со б,рани и акумулации и заштитни насипи 
се должни овие објекти да ги користат на начин 
што обезбедува прифаќање на поплавните бра-
нови, како и обезбед,ување на нив1на заштита од. 
елементарни непогоди. 

3афатнината на акумулациите за прифаќање на -
поплавните бранови, како и режимот на полне-
њето и празнењето ,на тие акумулации, ги утврдува 
републич-киот орган на управата надлежен за во-
достопанство по прибавено мислење од соодвет-
ната самоуправна интересна заедница за водосто-
панство и од други заинтер,есирани организации и 
заедници. 

Член 78 
Организациите на здружениот труд од став 1 

на член 77 на овој закон се должни да го известува-
ат Републичкиот хидрометеоролошки завод за со-
стојбата на нивоата и количествата на акумулира-
ните води во акумулациите, како и количествата 
на водите што ,се испуштаат од нив. 

Во случај на опасност од уривање на брани, 
цробивање на заштитни насипи, ,како и испуштање 
или прелевање на поголеми количества вода од 
акумулациите што можат да предизвикаат попла-
ви, организациите на здружениот труд од став 1 
на член 77 на овој закон 'се должни да обезбеду-
ваат известување и тревожење на населението од 
з згрозеното гтодрачј е. 

Известувањата за состојбата од став 1 на овој 
член се врши според методологија што ја донесу-
ва Републичкиот хидрометеоролошки завод, по 
претходна согласност на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за водостопанство, водосто-
панската орг,анизација на здружениот труд и ре-
публичкиот орган на управата надлежен за водо-
стопанство. 

Член 79 
За учеството во одбрана од поплави на орга-

низациите на здружениот труд им припаѓа надо-
мест во из,нос од направените стварни трошоци, 
а на граѓаните и за неоствареииот личен ,доход. 

На организ,ациите на здружениот труд, други-
те самоуправни организации и заедници, земјодел-
ските задруги, граѓанските правни лица и граѓа-
ните за чии објекти, постројки и имоти се органи-
зира и врши одбран,а 'Од поплави не им припаѓа 
надомест за направените стварни трошоци, осв-ен 
за штети цричинети со намерно пуштање на вода 
в,о бранетото подрачје, заради (Спречување на пого-
леми штети. 

Член 80 
В,о времетраењето на опасноста од поплави ор-

ганот што раководи со одбраната е должен да ги 
известува соодветните органи на низводНите по-
драчја за сите појави и мерки што ги презема на 
своето подрачје, а кои се од значење за одб,рана 
на тие подрачја, како и да соработува со нив, 
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Член ai 
Републичкиот хидрометеоролошки завод, пред 

настапување на критични водостои за бранетото 
подрачје, е должен да ги известува Републ,ичкиот 
и општинските центри за изв,естување и тревоже-
ње на загрозените подрачја и да им дава прогно-
за за времето на доаѓањето и висината на попла-
вените бранови. 

Член 82 
За одржување на објектите за заштита и од-

брана од поплави во функционална состојба се 
грижи водостопанската организација на здружени-
от т,руд, соодветните самоуправни интересни заед-
ници за водостопанство, како и општината на чие 
подрачје се наоѓаат тие објекти, за што склучу-
ваат договор. 

Член 83 
Заради спречуваше на оштетувања на заштит-

ните водостопански објекти и постројки, се забра-
нува: 

1. на одбранбените насипи да се изведуваат, 
градби или да ,се вршат работи ,со кои се загрозува 
нивната стабилност, да се копа земја, садат дрвја 
и грмушки, забиваат колци или да се подигаат 
огради, доколку не се составен дел на системот 
за одбрана од поплави; 

2. да се копаат и дупчат бунари на растојание 
помало од 10 метри од ножињата на одбранбените 
насипи; 

3. да се копаат прокопи и паралелни канали по 
должината на насипот поблиску од 20 метри од 
внатрешната и 10 метри од надворешната ст.рана 
на ножицата на насипот; 

4. во појасот на одбранбениот насип и други 
заштитни објекти да се сечат дрвја, врбаци и гр-
мушки што се составен дел на заштитата, одбран-
бените работи и мерки, доколку тоа не е опреде-
лено со планот за одржување; 

5. да се пушта добиток за напасување и пре-
минување преку или долж заштитните објекти, до-
колку тоа не е предвидено с,о планот за одржу-
вање; 

6 да се врши сообраќај ,долж или преку заш-
титните објекти, освен на определени за тоа места 
(природни рампи); 

7. да се фрлаат отпадоци, земја и други пред-
мети, со кои се затрчуваат каналите; 

8. да се испуштаат отпадни води; 
9. неовластено да се отвораат и затвораат ус-

тавите; 
10. да се изведуваат работи кои би можеле да 

Ја загрозуваат стабилноста на браната, одбранбе-
ните насипи и други заштитни водостопански об-
јекти или нивната наменска употреба, како и да 
се менуваат природните услови во околината на 
акумулацијата поради што би можело да дојде до 
лизгање на теренот, појава на ерозија или созда-
вање на вододерини и порои; 

11. да се градат напречни насипи, прегради, 
други објекти и насади во кор,итата на водотеците 
кои го влошуваат режимот на течението на водите; 

-12. да се вади песок, чакал, камен и друго од 
заштитните водостопански објекти, доколку тоа не 
е предвидено со планот за одржување и 

13 да се вршат и други работи со кои се ош-
тетуваат заштитните водостопански објекти. 

Член 84 
Заради заштита на коритата и бреговите на 

природните водотеци и езера се забранува: 
1. од коритата и бреговите на природните во-

дотеци и езера да се вади чакал, песок и камен, 
ако со тоа се влошува постојниот режим на води-
те, се предизвикуваат процеси на ерозија и се ог-
раничува или оневозможува употребата, односно 
користењето на водите; 

2. да се менува правецот на водотекот без со-
гласност на органот надлежен за водостопанство; 

3. во водотеците и езерата да се фрла отпаден 
материјал (индустриски, комунален и друг), земја, 
шут, јаловина и д,руго и 

4, да се вршат други работи со кои се оште-
туваат коритата и бреговите на водотеците и езе-
рата 

Ч,лен 85 
Како корито на регулиран водот-ек, во смисла 

на ОВОЈ закон, се смета просторот меѓу крајбреж-
ните објекти (насипи, кеови ,и др.), во кој постојано 
или повремено тече вода, 

Како корито на природен водотек, во смисла 
на ОВОЈ закон, се смета просторот меѓу границите 
на допирањето на педесетгодишната голема вода. 

Како крајбрежен појас на водотек вон насе-
лени места, во смисла на овој закон, се смета ПОЈ ас 
во широчина од 50 метри зад ножицата на наси-
пот кај регулираните водотеци, односно зад лини-
јата на допирањето на педесеттодишната вода кај 
^регулираните водотеци', и во населените места 
широчината на крајбрежниот nojaic ја определува 
собранието на општината. 

/ Како крајбрежен појас на езеро, во смисла на 
ОВОЈ закон, се смета пој,асот во широчина од 50 
метри од лини,јата на најв,исокиот утврден ВОДО-
СТОЈ 

Член 86 
Пристапот во крајбрежниот појас на водотек 

и езеро за спорт, рекреација и слично е слободен, 
а користењево на земјиштето, изгра,дбата на објек-
ти и вршењето на други дејства so крајбрежниот 
НОЈ ас го уредува општината, доколку со закон не 
е поинаку определено. 

6. Заштита од ерозија и уредување на порои 

Член 87 v 
Под ерозија, во смисла на овој закон, се смета 

распаѓањето на земјиштето и разнесување на чес-
тичките под влијание на водата и ветерот, во обем 
што го деградира површинскиот слој на земјиш-
тето. 

Под ерозивно подрачје, во смисла на OBQj за-
кон, се смета подрачјето зафатено со видливи тра-
ги од ерозија и кај што површинскиот слој на 
земјиштето е деградиран. 

Под подрачје загрозено од ерозија, во смисла 
на овој закон, се смета земјиштето на кое се уште 
не се видливи траги на ерозија, но тоа може да 
се појави поради неправилното користење на тоа 
или околното земј,иште и земјоделските и шумски-
те култури. 

Член 88 -
Под порои, во смисла на ОВОЈ закон, се сметаат 

водотеци со стрмни падови, со ненадејни и брзи 
води, кои носат и т а лежат однесени или откинати 
делови на земЈа, песок, чакал и други материјали 
од повисоките во пониските места, а водите со на-
нос се разлеваат неконтролирано во полињата или 
се влеваат во природен или вештачки реципиент. 

Член 89 
Под широчина на порозно корито, во смисла 

на ОВОЈ закон, се смета просторот по кој течат 
највисоките поројни води, односно просторот меѓу 
рабовите на одронот и бреговите, а како должина 
на пороЈно корито се смета просторот од местото 
каде што водите почнуваат да го потонуваат дно-
то на бреговите на к,оритото до местото на тало-
жењето. 

Брегот на поројното корито, може да се опре-
дели во широчина по хоризонтала најмногу до 100 
метри од границата на поројното корито. 

Член 90 
На предлог на соодветната самоуправна инте-

ресна заедница за водостопанство, собранието на 
општината ги определува границите на ерозивното 
подрачје и подрачјето загрозено од ерозија и ги 
утврду,ва мерките и работите за заштита на зем-
Јиштето од ерозија и уредувањето на пороите. 



Стр. 138 - Б-р. в СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 4 март 19Ѕ1 

Член 9)1 
Заштитни мерки и работи за уредување на еро-

зивното подрачје и подрачјето загрозено од еро-
зија се особено: 

1. пошумување, загребување и терасирање (со 
контурни ровови, подзидување и сл.); 

2. пополнување на бразди и ровови; 
3. мелиорација на пасишта, деградирани шуми 

и сликари; 
4. забрана на копање и вадење на земја, песок, 

чакал и камен; 
5. забрана на кастрење, ,сечење и копачење на 

дрва и грмушки и 
6. забрана на пасење на добиток. 
Мерките од (Став 1 на овој член соодветната 

самоуправна интересна заедница за водостопанство 
м'оже да ги утврди и за еродирани површини во 
сливот и на бреговите на одделни порои пред да 
започне нивното уредув,ање. 

Член 92 
Напоредно со уредувањето на поројот се врши 

и уредување на еродираните површини во сливот. 
Со проектот за уредување на поројот се опре-

делуваат границите на бреговите и местото на та-
ложењето. 

Со заштитните објекти на површините на бре-
говите и на местото на таложењето управув,а во-
достопанска организација на здружениот труд која 
го уредув-а поројот или на која тие и се пренесе-
ни на управување. 

Член 93 
'Приоритетот на мерките и работите за зашти-

та на земјиштето од ерозија и за уредување на 
пороите ги утврдува соодветната самоуправна ин-
тересна заедница за водостопанство во согласн-ост 
со собранието на општината. 

Член 94 
Организациите на здружениот труд, граѓански-

те правни лица и граѓаните, кои со својот однос, 
со неправилна обработка на површините или со 
некое друго дејст,во создаваат ерозија, се должни 
на свода сметка да преземаат заштитни мерки за 
спречување на ерозијата и да ги надоместат на-
правените штети. 

7. Експлоатација на песок, чакал и камен 

Член 95 
Од коритата и бреговите на природните водо-

теци и езера, не може да ,се врши вадење на песок, 
чакал и камен без претходно одобрение. 

Со одобрението од став 1 на овој член се ут-
врдува локацијата, количеството, начинот, времето 
и другите услови за вадење на песок, чакал и ка-
мен од коритата и бреговите на природните водо-
теци и езера. 

Член 96 
Одобрението од член 9)5 на о,вој закон го изда-

ва општинскиот орган ,на̂  управата надлежен за 
водостопанство по претходно мислење на водосто-
панската организација на здружениот труд и оп-
штинскиот орган на управата надлежен за прос-
торно и урбанистичко планирање. 

Издавањето на одобренијата од став 1 на овој 
член општината може да го пренесе на водосто-
панската организација на здружениот труд. 

Член 97 
Кон барањето за вадење на песок, чакал и ка-

мен од водотек или езеро се приложува техничка 
документација, која особено содржи ^идеолошка 
анализа за големите и малите ,води и за подзем-
ните води, траса и нивелета на коритото на водо-
текот или дел од него што претставува регулаци-
она целина, хидраулички пресметки за големите 
води, количеството на наносот, хидрауличши про-

фили за големите и малите води и друго, а со цел 
да се одржи или подобри режимот на водите и да 
се заштити човековат,а околина. 

Член 98 
За вадење на песок, чакал и камен од кори-

тата и^ бреговите на природните водотеци и езера 
се плаќа придонес. 

По исклучок од став 1 на овој член придонес 
не се плаќа ако извадениот песок, чакал и камен 
се употребува во изградба и одржување на заш-
титни водост-опански објекти и објекти за општо-
народна -одбрана, како и комунални и други јавни 
објект,и ЧИЈ инвеститор е месната заедница. 

Член 99 
Вадењето на песок, чакал и камен од кори-

тото и бреговите на природните ,водотеци и ез-ера 
го организираат водостопанските организации на 
з,дружениот труд. 

(По исклучок од став 1 на овој член за подрач-
је ,на кое не постои водостопанска организација 
на здружениот труд општината може да го дове-
ри организирањето на в-адење песок, чакал и ка-
мен на друга организација на здруж-ениот труд. 

Ако на определено подрачје од коритата и 
бреговите на природните водотеци и езера не по-
стои организирано вадење на песок, ^чакал и камен 
од страна на водостопанска организација на здру-
жениот труд или нејзиниот капацитет е недово-
лен, организациите на здружениот труд од областа 
на градежништвото и Југословенската народна ар-
мија само за -св-ои потреби можат да организираат 
вадење на песок, чакал и камен, во согласност со 
од-обрението од членот 96 на овој закон. 

Организациите на здружениот труд од областа 
на индустријата на градежни материјали, чии про-
изводи се темелат врз песок, чакал и ,камен, мо-
жат самостојно да организираат вадење на песок, 
чакал и камен ако е тоа порационално и поеконо-
мично во одн-ос на условите на снабдување преку 
водостопанската организа-ција на здружениот труд. 

Член 100 
Организациите на здружениот труд од ч,лен 99 

на овој закон за експлоатациј-а на песок, чака,л и 
камен водат дневник во ,кој особено се евидентира 
извадената количина песок, чакал и камен, лока-
цијата од каде се вади то-ј материјал и времето на 
вадењето. 

8. Заштита на водите од загадување 

Член 101 
Заради зачувување и подобрување на квали-

тетот на водите се врши заштита на вадите од за-
гадување со спречување во нив да се внесуваат 
опасни и штетни материи в-о количества кои соз-
даваат непово-лни промени на својствата и соста-
вот на водата. 

Опасни материи, во смисла на овој закон, се 
материите што ги з-агрозуваат животите и здрав-
јето на луѓето, рибите, животните и растенијата 
(опасни материи). 

Шт-етни материи, во смисла на ,овој закон, се 
сметаат материите што ги менуваат физичките, 
хемиските, биол-ошките и бактериолошките состави, 
како и радиолошките особини на водите до степен 
ко-ј може д-а ја ограничи или онев-озможи нивната 
употреба или користење (штетни материи). 

Член 102, 
У,потребливост а на водата за одделни намени 

се утврдува со класификација на в,одите и кате-
горизација на водотеците и езерат-а. 

Со класификација на водите се утврдува по-
делба на водит-е п-о класи, карактеристиките на во-
дата ,по одделни класи и намените за кои тие води 
можат да се употребуваат според ,степенот на зага-
деноста. 
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Со категоризацијата на 'водотеците и езерата 
се утврдува квалитетот на водата што мора да се 
постигне за одделна ,класа на вода во водотек, дел-
ница на водотек или езеро. 

Класификацијата на ,водите и категоризацијата 
на водотеците и езерата по прибавено мислење од 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
водостопанство ги утврдува Извршниот савет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 10i3 
За да се спречи во водите да се внесуваат ма-

терии што Можат да предизвикаат промени на хе-
миските, физичките, биолошките и бактериолош-
ките (Состави или радиолошките особини на водата 
што ќе ја ограничат или оневозможат нејзината 
употреба, организациите на здружениот труд и 
др,угите организации и заедници, граѓанските прав-
ни лица и граѓаните, се должни да градат објекти 
и постројки за пречистување на загадените отпад-
ни веди. 

Покрај изградбата на објекти и постројки од 
став 1 на овој член за заштита на водите од зага-
дување ,се преземаат и следните мерки: 

1. забрана во водите да се внесуваат одредени 
опасни материи; 

2. забрана или ограничување во водите да се 
внесуваат штетни материи или да се испуштаат за-
гадени води; 

3. извршување на дополнителни работи на об-
јектите и постројките за пречистување на загаде-
ните води; 

4. забрана за депонирање на опасни и штетни 
материи на места од каде можат да вршат зага-
дување на водите и 

5. определување на заштитни зони и појаси во 
кои се забранува или ограничува вршењето на 
определени деј,ности. 

(Се овластува републичкиот орган на управата 
надлежен за водостопанство по прибавено мисле-
ње од научно-истражувачки или специјализирани 
стручни организации и Републичката самоуправна 
интересна заедница за водостопанство, а по прет-
ходна согласност со функционерот што раководи 
со републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на здравството и со функционерот што 
раководи со републичкиот орган на управата над-
лежен за урбанизам поблиску да ги пропише: 

— максимално дозволените концентрации на 
опасните и штетните материи во отпадната вода 
(ефлуент), како и во водите во кои се вл,иваат 
отпадните води (реципиент) и 

— депонирање на опасните и штетните мате-
рии. 

Член 104 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

водостопанство, во согласност со функционерот што 
раководи со републичкиот ор,ган на управата над-
лежен за работите на здравството, покрај заш-
титните мерки предвидени во став 2 на член 103 
од овој закон, може во одделни случаи да опре-
дели и други мерки за спречување промена на фи-
зичките, хемиските, биолошките и бактериолош-
ките состави, како и радиолошките особини на во-
дите, ако тие промени се опасни и штетни за жи-
вотите и здравјето на луѓето, рибите, животните 
и растенијата. 

Член 105 
Со планот за заштита на водите од загадување 

се организира и насолува спроведување на мерки 
заради обезбедување на пропишаните категории на 
водотеците и езерата. 

Планот од став 1 на овој ч-лен го донесува 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
водостопанство во согласност со Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 106 
Заради следење ,на состојбата со п,речистува-

њето на загадените отпадни води, Републичкиот 

хидрометеоролошки завод устројува и води ка-
тастар на загадувачите на водите во Републиката. 

Се овластува републичкиот орган на управата 
надлежен за водостопанство на предлог на Репуб-
личкиот хидрометеоролошки завод, а по претходна 
согласност на Ре,публичката самоуправна интерес-
на заедница за водостопанство', да донесе поблиски 
прописи за содржината, следењето и начинот на 
водењето на катастар на загадуваните на водите 
во Републиката. 

Член 107 
Републичкиот хидрометеоролошки завод е дол-

жен да врши редовно следење и испитување на 
квантитативните и квалитативни^ промени на во-
дите, а резултатите да ги става на располагање 
на заинтересираните органи, организации и заед-
ници. 

Видот, обемот и начинот за следење и испиту-
вање на квалитатив,ната и кв,антитативната сос-
тојба на ,водите се утврдува со програма на Ре-
публичкиот хидрометеоролошки завод по претход-
на согласност на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за водостопанство, републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на здрав-
ството и на републичкиот орган на управата над-
лежен за водостопанство. 

Член 108 
Организа,циите на здружениот труд, другите 

самоуправни организации и заедници кои и,спуш-
таат загадени води се должни да вградат уреди 
за мерење на колич,ините на испуштените води, да 
обезбедат контрола на квалитетот на тие води, да 
вод,ат пропишана евиденција и податоците од еви-
денцијата да ги доставуваат до Републичкиот хид-
рометеоролошки завод. 

Се овластува републичкиот орган на управата 
надлежен за водостопанство, на предлог на Репуб-
личкиот хидрометеоролошки завод, а во претход-
на согласност на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за водостопанство, да донесе по-
блиски прописи ,за видот, начинот и обемот на ме-
рењата и испитувањата од став 1 на овој член, 
како и начинот за водење на евиденциј ата. 

Член 109 
Д,околку водите во водотеците се намалат до 

такво количеств,о, со што може да настане зголе-
мено загад,ување на тие води од што непосредно 
се загрозуваат животите и здравјето на луѓето, ри-
бите и животните односно растенијата, Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија може да нареди испуштање на вон-
редни количини вода од акумулациите во време 
додека трае опасноста од зага,дув,ање. 

9. Брани и акумулации 

Член lil О 
Брана, во смисла на овој закон, е водостопан-

ски објект со кој се создава простор за акумули-
рани на вода или друга материца во течна состојба 
(акумул аци ј а). 

Член Ш 
Браните чии акумулации се над населени мес-

та, сообраќајници и други стопански обј екти и доб-
ра, што во случај на уривање можат да ги загро-
зат животите на луѓето и да нанесат големи мате-
ријални штети, се објекти од општ интерес за Ре-
публиката. 

Браните што се од општ интерес за Републи-
ката ги определува републичкиот орган на упра-
вата надлежен за водостопанство во согласност со 
функционерот што раководи со републичкиот ор-
ган на управата надлежен ,за народна одбрана и со 
Републичкиот штаб за цивилна заштита. 

Член 112 
Зафатнината на акумулацијата што се создава 

со изградба на брана од став 1 на член 111 на овој 
закон мора да обезбедува простор за прифа,ќање 
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на големите поплавен води и простор за обезбе-
дување на вода за стопански и други потреби 
предвидени во Водостопанската основа, односно во-
достопанската основа за водостопанското подрачје. 

По исклучок од став 1 на овој член брана мо-
же да се изгради за создавање на акумулација 
само за една од предвидените намени, доколку со 
инвестиционо-техничката документација и со из-
градбата се обезбедуваат технички можности за 
надградба — надвиснување на браната што ќе соз-
дава доволна зафатнина на акумулацијата и за 
останатите намени и потреби за вода. 

Член 113 
Заради заштитата на акумулациите од полнење 

со накосен материјал, во сливното подрачје спро-
тиводно од браната се врши навремено и ефикасно 
уредување на пороите и површините што се зафа-
тени со процес на ерозија, според елаборатот што 
е составен дел на инвестиционо-техничката доку-
ментација за изградба на браната. 

Делот од заштитните работи, според елабора-
тот од став 1 на овој член, што се предвидени да 
се извршуваат со пошумување, по правило, има 
приоритет во програмата за пошумување на голи-
(рите во Републиката, според критериумите за ко-
ристење на средствата утврдени со таа програма. 

Одлука за приоритетот за пошумување донесу-
ва Собранието на соодветната општествано-поли-
тмчка заедница, на предлог на соодветната само-
управна интересна заедница за водостопанство, на 
водостопанската организација на здружениот труд 
или на -инвеститорот. 

Организациите на здружениот труд што упра-
вуваат со брани и акумулации се должни да вос-
постават и вршат редовно следење на наносот во 
акумулациите и ,да преземаат дополнител,ни мерки 
за неговото спречување. 

Член 114 
Пред да започне првото полнење на акумула-

цијата создадена со брана од став 1 на член 111 на 
ОВОЈ закон инвеститорот е должен: 

— да ja регистрира постојната состојба на под-
земните води, природните извори на вода, конфи-
гурацијата на теренот и постојните објекти на не-
посредната зона низводно од браната, во која мо-
жат да настанат промени како последици на вода-
та во акумулацијата и 

— да го исчисти теренот од дрвја, гранки, ос-
татоци од објекти и слично на локалитетите во 
акумулациониот простор предвидени за спорт и 
рекреациЈ а. 

Начинот на регистрирањето, непосредната зона 
и локалитетите за спорт и рекреација од став 1 на 
овој член се определуваат со елаборат кој е сос-
тавен дел на инвестиционо-техничката документа-
ција за изградба на браната. 

Член 115 
Во текот на изградбата ,на браната и нејзините 

придружни објекти се вградуваат уреди и се извр-
шуваат други работи, и мерки за техничко набљу-
дување на телото на браната, на придружните об-
јекти и на теренот во непосредната зона околу 
браната и акумулацијата. 

Уредите и другите работи и мерки за техничко 
набљудување од став 1 на овој член се определу-
ваат со посебен елаборат, што е составен дел на 
инвестиционо-техничката документација за изград-
ба на браната. 

Член 116 
Организациите на здружениот труд што упра-

вуваат со бра,ни од општ интерес за Републиката 
се должни да воспостават и стручно да организи-
раат трајно и систематско техничко набљудување 
на браните и акумулациите. 

Определени работ,и за техничко набљудување 
се вршат и на друг,и брани и акумулации кои не 
се опфатени со став 1 на член 111 на овој закон. 

Член И7 
Организациите на здруж-ениот труд од став 1 

на член И6 од овој закон, врз основа на подато-
ците од техничкото набљудување, се должни нај-
малку еднаш годишно да вршат анализа и оцена 
на стабилноста и функционалноста на браните со 
придружните објекти и стабилноста на теренот 
околу браните и акумулациите. 

Анализата и оцената од став 1 на овој член ја 
врши организацијата на здружениот труд што 
управува со објектот, доколку е регистрирана за 
вршење на такви работи, или ја доверува на научно-
истражувачка или специјализирана стручна орга-
низација на здружениот труд, регистрирана за вр-
шење на таков вид работи. 

Елаборатот за анализата и оцена,та за стабил-
носта и функционалноста на браната и акумула-
цијата мора да содржи и конкретни предлози за 
извршување на работи и преземање на мерки со 
роков,и за ,нивното извршување. 

Примерок од елаборатот ,од став 3 на овој член, 
организацијата на здружениот труд што управува 
со Објектот, е должна да достави до републичкиот 
орган на управата надлежен за водостопанство, 
најдоцна еден месец по изработката на елаборатот. 

Член 1)18 
Инвеститорот за изградба на' брана од општ 

интерес за Републиката е должен да изврши 
стручна оценка (ревизија) на техничката докумен-
тација за изградба на браната, придружните об-
јекти и опремата. 

Член 119 
Се овластува републичкиот орган на управата 

надлежен за водостопанство, по прибавено мисле-
ње на заинтересираните органи, организации и за-
едници, поблис,ку да гм пропише. 

— начинот' на следењето на наносот во акуму-
лациите; 

— начинот на следењето на хидрогеолошките 
промени во -непосредната зона низводно од браната 
како последица од водата во акумулацијата; 

— минимално потребните работи и мерки за 
техничко набљудување на браните од општ инте-
рес за Републиката, како и за останатите брани и 

— ,минималните услови што треба да ги испол-
нува организацијата на здружениот труд за да 
биде регистрирана за вршење на анализа од став 
1 на член 117 од ОВОЈ закон. 

10. Хидромелиоративни системи, објекти и пос-
тројки 

Член 1210' 
Хидромелиоративни системи, објекти и построј-

ки, во см,исла на овој закон, се сметаат водосто-
панските објекти и постројки кои служат за аку-
мулирани, зафаќање и доведување на вода за на-
воднување на земјоделско и друго земјиште (на-
воднув,ање) или одведување на излишен површин-
ски и подземни води од земјоделско и друго зем-
ј иште ((одводнување). 

Хидромелиоративен систем, во смисла на овој 
закон, се смета хидротехничка или организационо-
техничка целина која ја сочинуваат природни и 
вештачки водостопански објекти и постројки, со 
кои се регулира режимот на водите, наводнувањето 
и одводнувањето на земјоделско и друго земјиште, 
како и зашт,итните објекти во рамките на системот. 

Член 121 
Хидромелиоративните системи се состојат од 

основни објекти и постројки, детална каналска 
мрежа и заштитни објекти, што се определуваат со 
инвестиционо -тетничката документација. 

Член 122 
Со хидромелиоративните системи, објекти и 

постројки управува водостопанска или ,друга орга-
низација на здружениот труд што ти изградила 
или и се дадени на управување. 
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Ако хидромелиоративен систем се гради за по-
веќе намени и ,повеќе корисници, управ,увањето на 
основните објекти на тој систем, по правило, се 
доверува на водостопанска организација на здру-
жениот труд со спогодба меѓу корисниците. 

По исклучок од став 1 на овој член, со делови 
од деталната каналска мрежа и нејзините заштит-
ни' објекти, како и со одделни локални хидроме-
лиоративни системи и нивните заштитни објекти 
може да управува земјоделска или друга органи-
зација на здружениот труд што таа ги изгра,дила. 

Организациите на здружениот труд од овој 
член управувањето со хидромелиоративните сис-
теми, објекти и постројки го вршат во согласност 
со одредбите на овој закон. 

Член 123 
Границите на влијанието на хидромелиоратив-

ниот систем за одводнување ги определува соод-
ветната самоуправна интересна заедница за водо-
стопанство', врз основа на инвестиционо-техничката 
документација за изградба на системот. 

На актот од став 1 на овој член согласност 
дава собранието на општината, а ако хидромелио-
ративниот систем се протега на подрачјето на две 
или повеќе општини согласност даваат собрани-
јата на тие општини. 

Член 124 
Корисници на вода од хидромелиоративните 

системи, односно водостопанските објекти и пос-
тројки се земјоделските, електростопанските, кому-
налните и други самоуправни организации и заед-
ници, граѓанските правни лица, работните луѓе 
што вршат земјоделска и стопанска дејност со ли-
чен 'труд и средства на трудот во сопственост на 
граѓани, кои со инвестиционо-техничката докумен-
тација за изградба на хидромелиоративниот с,ис-
тем, односно за водостопански објекти и П О С Т Р О Ј К И 
се предвидени да користат вода или ,нивните зем-
јишта и објекти да ce одводнуваат со тие системи, 
објекти и построј,ки. 

Корисник на вода од хидромелиоративните 
системи, односно водостопанските објекти и пос-
тројки може да биде и друга организација на 
здружениот труд и друга самоуправна организа-
ција и ,заедница, граѓаноко-прав,ни лица, земјодел-
ци и други работни луѓе, ако за тоа се догов,орат 
во соодветната самоуправна интересна заедница за 
водостопанство. 

Корисниците на вода од хидромелиоративен 
систем, односно водостопанскиот објект или пос-
тројка за наводнување на земјоделски и други 
земјишта се должни да ги пријавуваат тие зем-
јишта на водостопанската или друга организација 
на здружениот труд која управува со хидромелио-
ра тивкиот систем, објект или постројка. 

Член 125 
Обезбедено доведување на вода за наводнува-

ње на земјоделско и друго земјиште опфатено со 
хидромелиоративен систем, објект или постројка, 
во смисла на овој закон, се смета кога со изгра-
дените хидромелиоративни објекти и постројки и 
деталната каналска мрежа е обезбедено доведува-
ње на вода за наводнување, според годишниот 
план за распределба на расположивите количини 
вода по корисници. 

Со годишниот план за распределба на распо-
ложивите количества вода по корисници, што се 
донесува во рамките на соодветната самоуправна 
интересна заедница за водостопанство, се утврду-
ваат површините за кои се обезбедува доведување 
на вода, како и начинот и другите услови за до-
ведување на водата. 

Испорачана, употребена или искористена вода 
за наводнување на земјоделско и друго земјиште и 
за стопански или стопанско-комунални потреби, во 
смисла на овој закон, се смета ако на определена 
површина или на зафатеното место за ,водоснабду-
вање на организација на здружениот труд е испо-

рачано определено количество на вода на начин и 
време според годишниот ,план за користење на рас-
положивите и распределените количества вода. 

Член 126 
Корисниците на вода од хидромелиоративните 

објекти и постројки се должни да се придржуваат 
на плановите за распределба и испорачување на 
расположивите количества вода за наводнување и 
не смеат самоволно да пуштат вода од тие објекти 

Член 127 " 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации ,и заедници кои во про-
цесот на работењето користат или употребуваат 
вода се должни да вградат уреди за мерење на 
искористената или употребената вода, како и да 
водат постојана и уредна евиденција. 

11. Воспоставување службеност на земјиште 

Член 128 
'Сопств-ениците, односно корисниците на зем-

јиште се должни да им допуштаат премин преку 
тоа земјиште на лицата што вршат хидролошки 
мерења и работи, снимања, проектирање или обе-
леж,ување на земјишта, на лица што работат на 
изградба, реконструкција или одржување на водо-
стопански објекти и постројки или што управуваат 
со тие објекти и постројки. 

(Сопствениците, односно корисниците на зем-
јишта имаат право на надомест на штетата што ќе 
настане со работите од став 1 на овој член. 

Надоместокот од став 2 на овој член се утвр-
дува со меѓусебна спогодба, ако не се постигне 
спогодба надоместокот се одредува според пропи-
сите за експропријација. 

Член 129 
Ако одведувањето или доведувањето на вода од 

едно на друго земјиште не може да се врши на 
друг начин се воспоставува стварна службеност 
на земјиштето за копање на сезонски канали, по-
ставување на цевки и слично. 

Службеноста од став 1 на овој член се воспо-
ставува спогодбено меѓу заинтересираните странки, 
а доколку не се постигне спогодба, службеноста ја 
воспоставува општинскиот орган на управата над-
лежен за имотно-правни односи. 

Жалбата на решението на органот од став 2 на 
овој член не го одлага неговото извршување. 

Сопственикот, односно корисникот на земјиш-
тето на кое се воспоставува стварна службеност, 
ако не е договорено поинаку меѓу заинтересирани-
те странки, има право на надоместок според про-
писите за експропријација. 

Член 130 
Сопствениците, односно корисниците на зем-

јиште не можат на штета на соседното земјиште 
да го менуваат постојниот правец, насока и коли-
чество на површинските и подземните води што 
природно течат преку, покрај или низ нивното 
земјиште. 

III. ОПШТЕСТВЕНО -ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ И 
УСЛОВИ ВО УПРАВУВАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО 

НА ВОДИТЕ 

1. Планирање во водостопанската дејност 

Член 131 
Работниците и другите работни луѓе и граѓа-

ните во организациите и заедниците и преку свои-
те делегации и делегати во самоуправните интерес-
ни заедници за водостопанство непосредно и са-
мостојно донесуваат меѓусебно усогласени долго-
рочни, средноро-чни и годишни планови за упот-
реба и користење на водите, заштита на водоте-
ците и езерата, заштита на водите од загадување, 
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заштита и одбрана од штетни дејства на водите, 
изградба, одржување и реконструкција на водо-
стопански и друг, објекти и постројки што имаат 
влијание врз режимот на водите, на начин и по 
постапка определени со овој закон, со Законот за 
основите на системот на општественото планирање 
и за Општествениот план на Југославија, Законот 
за системот на општественото планирање и за Оп-
штествениот план на Социјалисточка Република 
Македонија и со други закони и учествуваат во 
донесувањето на општествените планови на оп-
штествено-политичките заедници со кои ги усо-
гласуваат своите планови и донесуваат програми и 
мерни за нивно извршување. 

Самоуправните интересни заедници за водосто-
панство, врз основа на своите планови, вршат усо-
гласување на плановите на водостопанските орга-
низации на здружениот труд, на научно-истражу-
вачките и специјализираните стручни орг,анизации 
и заедници и со нив воспоставуваат соодветни од-
носи на поврзаност и соработка за заедничка и 
усогласена активност за остварување на целите и 
задачите утврдени во плановите и програмите 

Член /132 
Носителите на планирањето и програмирањето 

во водостопанските дејности се должни да се пот-
пираат врз научните сознанија и врв нив заснова-
ната оценка за тековните и развојните потреби и 
можности. 

Член 183 
Плановите за тековното работење и развој на 

водостопанските дејности, како и програмите и 
мерките за нивно остварување, односно управу-
вањето со општествените средства во водостопан-
ските дејности, се засновуваат особено врз на-
челата: 

\1. рамномерно, континуирано и целосно одржу-
вање и користење на водостопанските објекти и 
капацитети според постојните и развојните потре-
би и можности на работниците и другите работни 
луѓе и граѓаните и нивните организации и заед-
ници, заради изедначување на условите за задо-
волувањето на водостопанските интереси и потре-
би на секоја работна и животна општествена сре-
дина; 

2. изедначени услови ,за стекнување на доходот 
и остварување на правата на работниците во во-
достопанските организации на здружениот труд со 
услов,ите и правата на работниците и другите ра-
ботни луѓ,е и граѓаните во другите области и деј-
ности на кои -им вршат водостопански услуги, а 
според резултатите и ефикасноста на работењето; 

3. здружување на средства на заинтересирани-
те организации и заедници за остварување на це-
лите и задачите од долгорочните, среднорочните 
и годишните планови и програми, според системот 
на задоволувањето на општиот општествен и нив-
ниот Интерес и потреби; 

4. наменско насочување на средствата од оп-
штествено-политичките заедници и од други изво-
ри за оствар-ување на плановите и програмите за 
тековно работење и развој; 

б. заемност и солидарност' во остварувањето на 
Договорената динамика за развој и користење на 
водостопанските потенција,ли воопшто, а ,посебно в,о 
неразвиените, ридско-планинските и пограничните 
подрачја чии можности за издвојување на сред-
ства не се доволни, како и во одн,ос на создава-
ње во основа изедначени усл-ови за развој, -одржу-
вање и користење на ,водостопански капацитети во 
општината и во Републиката и 

6. навремено, подготвено и економично отпоч-
нување и брзо и континуиранс завршување со 
градење, реконструкција и одржување на водосто-
пански постројки, обј-екти и системи или нивни 
делови по утврдена приоритетна листа, со здружу-
вање на средства, концентрација на техника, ра-
ботници и друго'. 

Член 134 
Работни-ците ,и другите работни луѓе и граѓани-

те во организациите и заедници и преку своите 
делегации и делегати во самоуправните интересни 
заедници за в.одостопанство, врз научни сознанија 
и врз нив заснованите оцени за тековните и раз-
војните потреби и можности, односно на предлог 
н,а водостопанските организации на здружениот 
труд, донесуваат општи акти ,со кои особено: 

— подетално ги уредуваат основите, постап-
ката и роковите за донесување на плановите и 
програмите; 

— утврдуваат технички и дру,ги стандарди, ос-
нов,и и мерила и дру,ги услови како рамковни еле-
менти за планирањето и оствар,увањето на плано-
вите и програмите за развој, од,ржување и корис-
тењ-е на водостопанските објекти, постројки и дру-
ги капацитети; 

—' утврдува-ат основи ,и мерила ,за формирање и 
распределба на доходот и уредување на самоуп-
равните доходовни односи меѓу организ,ациите на 
здружениот труд кои вршат водостопански деј-
ности и нивните корисници, како и за други усл-о-
ви од значење за /современо, економично и ефикас-
но користење на водостопанските капацитети. 

Члејн 135 
Предлозите на плановите и другите акти од 

членовите 13)1 и 134 на овој закон, на самоуправ-
ните интересни заедници за водостопанство, ,по по-
треба, во меѓусебна соработка ги изготвуваат соод-
ветните водостопански организации) во состав на 
водостопанска организација на здружениот труд, 
водостопанските организации в,о состав на земјо-
делски и други производств-ени организации на 
здружениот труд, електростопаноките организации 
на здружениот труд чии води се користат и за 
други намени, комуналните и други организации 
на здружениот труд кои вршат некоја водостопан-
ска дејност, усогласено со плановите и потребите 
на ,сите корисници на водостопански услуги. 

Член 136 
Водостопанските основни организации на здру-

жениот труд од член 135 на овој закон, в,о рам-
ките на своите права и должности, донесуваат 
свои планови и програми за нив,но извршување 
усогласени со задачите и условите што произлегу-
ваат од плановите и програмите за работа и ра,з-
вој на самоуцравните интересни заедници за во-
достопанство. 

2. Формирање и користење на средства во 
вод-остопанската дејност 

Член 1137 
За одводнување и наводнување на земјодел-

ски и други земјишта, како и за обезбедувањ-е и 
доведување н,а вода од хидромелиоративнит,е и 
други водостопански објекти и постројки за сто-
пански или стопанско-,комунални потре-би се утвр-
дува надоместок за: 

— Обезбедено доведување на вода за наводну-
вање на земјоделско и друго земјиште; 

— одводнување на земјоделско и друго зем-
јиште ; 

— Испорачана, употребена ,или иско-ристена во-
да за наводнување на земјоде,лско и друго зем-
јиште и 

— испорачана, употребена или искористен,а во-
да за стопански или стопанско-комунални потреби. 

Член 138 
Надоместоците од член 137 на овој закон за 

обезбедено доведување вода за наводнув-ање, за 
одводнување, за испор,ачана, употребена или иско-
ристена вода, на основната организација на здру-
жениот труд која управува со хидромелиоратив-
ните и други водостопански објекти и постројки 
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и ш плаќаат корисниците од ставовите 1 и 2 на 
член 124 на овој закон. 

Надомест за обезбедено доведуваше ,на вода не 
се плаќа за земјиште пад траки, мочуришта и 
дру,ги земјишта што се непогодни за земјоделско 
производство. 

Член 139 
Основица за плаќање на надомест за обезбе-

дено доведување на вода з,а наводнување, како и 
за одводнување на земјделско земјиште е хектар 
површина. 

Основица за плаќање на надомест за одвод-
нување на градежно и друго земјиште е метар 
квадратен градежно и друго земјиште опфатено 
со хидромелиоративен систем за одводнување. 

Основица за плаќање на надомест за испора-
чана, употребена или искористена вода за навод-
нување и за стопански или с топ алеко -комун алии 
потреби е метар кубен вода или единица површи-
на и видот на земјоделската култура. 

Член 140 
Висината на на,доместокот од член 137 на овој 

закон ја утврдува собранието на самоуправната 
интересна заедница на предлог ,на водостопанската 
организација на здружениот труд врз основа на 
годишниот план за одржување и користење на 
хидромелиоративните системи и други водостопан-
ски објекти и построј,ки, во согласност со опште-
ствените планови и гддишните резолуции за оп-
штествено-економскиот развој, како и со законски-
те и другите пр,о,писи за политиката на цените. 

Висината на надоместокот се формира особено 
врз следните основи: 

1. соодветно на вистинското влијание на вода-
та, односно другите водостопански услуги врз зго-
лемувањето на производството и доходот на корис-
ниците, односно задоволувањето на нивните други 
потреби и услови за живот и работа и 

2. обезбедување средства за: 
— покривање на трошоците за тековното ра-

ботење; 
— одржување и реконструкција на хидроме-

лиоративните системи и други водостопански об-
јекти и постројки и 

— проширена репродукција — изградба на но-
ви и модер,низација и проширување на постојните 
хидромелиоративни системи и други водостопан-
ски објекти и постројки. 

Висината на надоместокот за користење вода 
и други водостопански услуги не може да биде 
под износот што обезбедува обем на средства пот-
ребен за отплата на ануитетите, амортизацијата на 
хидромелиоративните објект,и и постројки, за одр-
жување на објектите и постројките во функцио-
нална состојба, вклучувајќи ги и заштитните об-
јекти во рамките на хидромелиоративниот систем, 
како и средствата за осигурување на основните об-
јекти и постројки во хидромелиоративниот ,систем. 

Член 141 
Надоместокот над нивото од член 140 став 2 

точка 1 на овој закон можат да го утврдуваат за-
интересираните корисници со намена за засилува-
ње на материјалната основа на водостопанските 
дејности поради повисок обем и ефикасност во за-
доволувањето на нивните интереси и потреби. 

Член 14i2 
Во случај кога во еден хидромелиоративен 

систем за наводнување со основните објекти и 
постројки управува една водостопанска организа-
ција ,на здружениот труд, а со деталната каналска 
мрежа управува друга организација на здруже-
ниот труд, соодветната самоуправна интересна за-
едница за водостопанство ги утврдува висините на 
надоместоците за обезбедено доведување на вода 
и за испорачана, употребена или искористена вода 
одделно за основните хидромелиоративни објекти 

и постројки, вклучувајќи ги и заштитните објек-
ти во рамките на ,системот и одделно за деталната 
каналска мрежа. 

Во рамките на еден хидромелиоративен систем 
независно од времето на изградбата и инвестицио-
ните вложувања во одделни поте ист еми или дел-
ници, за основните објекти и постројки се утврду-
ва еднаква висина на надоместокот за испорачана, 
употребена или искористена вода з,а наводнување. 

Во рамките на еден хидрамелиоративен систем 
се утврдува еднаква висина на надоместок за 
обезбедено доведување вода за наводнување, испо-
рачана, употребена или искористена вода за дел,от 
на деталната каналс,ка мрежа по единица површи-
на според видот на земјоделската култура и класа 
на земјиштето. 

Чле1н 143 
Наменското трошење н,а средствата за одржу-

вање и реконструкција на хидромелиоратив,ните 
системи и други водостопански објекти и построј-
,ки, како дел на приходот на (водостопанската ос-
новна организација на здружениот труд за амор-
тизација, водостоп,анската основна организациј а на 
здружениот труд го остварува според водостопан-
скиот план во согласност со самоуправната инте-
ресна заедница за водостопанство. 

Член 144 
Средствата од член 140 ,став 2 точка 2 алине-

ја 3 на овој закон, како дел на доходот на водо-
стопанската основна организација на здружениот 
труд со намена BO фондот за деловни средства за 
јакнење на материјалната основа на водостопан-
ството ако со други закони, односно со други акти 
на општествено политичките заедници не е поина-
ку утврдено, по правило, не можат да бидат по-
ниски од постигнатата просечн,а стапка на акуму-
лацијата на стопанството, односно агрокомплексот 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија односно во Социјалистичка Република Ма-
кедонија во претходната година. 

Член 145 
За остварување на долгорочните, среднорочни-

те и годишните планови и програми за основно 
уредување на режимот на водите, за работите што 
се од општ општествен интерес при употребата и 
користењето на водите за заштита од штетните 
дејства на водите, за определени работи и мерки 
за заштита на водите од загадување, како и за 
обезбедување на солидарност и рамномерност во 
градењето, реконструкцијата и одржувањето на во-
достопански објекти и постројки во сите (Средини 
особено во нер,азвиените, ридоко-планинските и по-
граничните подрачја, средства се обезбедуваат од: 

— придонес за унапредување на водостопанст-
вото (воден придонес); 

— ,придонес за употребена или искористена вода; 
— придонес за испуштена загадена вода; 
— придонес за користење на песок, чакал и 

камен од коритата и бреговите на природните во-
дотеци и езера; 

— средства што наменски ги насочуваат оп-
штејствено-политичките заедници; 

— кредити; 
— самопридонеси и друго. 

Член 146 
Воден придонес плаќаат: 
— работниците во основните организации на 

здружениот труд од доходот на основните орга-
низации на здружениот труд; 

— работниците во раб,отните заедници кои вр-
шат работи од заеднички интерес за повеќе основ-
ни организации на здружениот труд и во другите 
работни заедници кои не се организирани како ,ор-
ганиза.ции на здружениот труд од доходот на ра-
ботните заедници; 

— работните луѓе што самостојно со личен 
труд со средства во сопственост на граѓаните, како 
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и лицата вработени кај нив вршат земјоделска, 
занаетчиска, угостителска или друга стопанска деј-
ност — од личниот доход; 

— работниците BIO работните заедници на др-
жавните органи, општествено-политичките и оп-
штествените организации и здруженија — од лич-
ниот доход; 

—- избраните и именуваните функционери и 
раководните работници во државните органи и 
другите самоуправни организации и заедници, оп-
штествено-политичките и други општествени орга-
низации — од личниот доход, односно надоместок 
за работа; 

— работните луѓе што со личен труд самостој-
но во вид на занимање вршат уметничка или дру-
га културна, адвокатска или друга самостојна про-
фесионална дејност и лицата вработени кај нив — 
од личниот доход; 

— активните воени и граѓански лица во воо-
ружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија — од личниот доход ,и 

— работните луѓе на работа кај граѓанските 
правни лица -— од личниот доход. 

Член 147 
Придонес за употребена или искористена вода 

плаќаат: 
— основните организации на здружениот труд 

што произведуваат електрична енергија, за секој 
произведен КВЧ на прагот на електраната — од 
доходот и 

— основните организации на здружениот труд, 
граѓанските правни лица и работните луѓе што са-
мостојно со личен труд со средства во сопственост 
на граѓаните кои BIO процесот на производството 
употребуваат или користат вода, за секој искорис-
тен или употребен метар кубен вода — од доходот, 
односно од личниот доход. 

Обврзниците од став 1 на овој член водат 
евиденција за произведената електрична енергија, 
односно за употребената или искористената вода, 
што се евидентира еднаш без оглед на тоа кол,ку 
пати е употребена BIO технолошкиот процес на 
производството. 

Член 148 
П,ридонес за испуштена загадена вода плаќаат 

основните организации на здружениот труд кои во 
вршењето на стопански или стопанско-комунални 
дејности испуштаат загадени ,води — од доходот. 

Основица за плаќање на придонес за испуш-
тена загадена вода е метар кубен испуштена зага-
дена вода и степенот на нејзината загаденост. 

Средствата од став 1 на овој член првенствено 
се користат за заштита на водите од загадување. 

Член 149 
Придонес за користење на песок, чакал и ка-

мен од коритата и бреговите на природните водо-
теци и езера плаќаат корисниците по метар кубен 
изваден песок, чакал и камен. 

Придонесот од став 1 на ОВОЈ член се плаќа од-
напред, ако не е инаку договорено. 

Член 150 
Висината на придонесите од алинеите 1, 2, 3 и 

4 на член 14)5 на овој закон ги утврдува Републич-
ката самоуправна интересна заедница за водосто-
панство'. 

На висината на придонесите од став 1 на овој 
член согласност дава Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Републичката самоуправна интересна заедница 
за водостопанство поблиску ги уредува и праша-
њата за висината на придонесот за испуштена за-
гадена вода, начинот на евидентирањето на коли-
чините и степенот на загаденоста на испуштените 
отпадни води, како и за ослободувањето од пла-
ќ а т е на тој придонес при подготовки за изградба 
и изградба на станици за пречистување и за вре-
ме на пречистуванњето, 

Член 151 
Средствата од член 145 на овој закон се упла-

туваат на сметка на самоуправната интересна за-
едница за водостопанство за подрачје на општина. 

Член 152 
Средствата од член 145 алинеите 1, 2 и 3 на 

овој закон се евидентираат по организации и заед-
ници од ,став 1 ,на член 2 на овој закон, а збирно 
по соодветните самоуправни интересни заедници за 
водостопанство. 

Средствата од став 1 на овој член до нивното 
наменско користење, организациите и заедниците 
ги користат за тековно работење преку својата 
банкарско-финансиска организација во соодветната 
групација, односно репродукциона целина. 

Организациите и заедниците од став 2 на овој 
член се должни по барање на соодветната сам,оуп-
равна интересна заедница за водостопанство да ги 
уплатат издвоените средства на нејзина сметка во 
рок што произлегува од про,грамата за нивното на-
менско користење 

Член 153 
Користењето на средствата од придонесите се 

врши врз долгорочните, среднорочните ,и годишни-
те планови, а според приоритетните листи за ост-
варување на тие планови по ,сливни и водостопан-
ски подрачја и за подрачјето на Републиката. 

'Средствата од став 1 на овој член се користат 
особено за -

— отстранување на причините за штетни деј-
ства на водите и одбрана од поплави; 

— уред,ување на порои и ерозивни терени; 
—' 'заштита на водите од загадување; 
— изгр,адба на брани за мали акумулации и 

ма,ли хидромелиоративни системи во неразвиените, 
ридско-(планинските и пограничните подрачја и 

— научно-истражувачки работи, изготвување 
на техничка документација во врска со основното 
уредување на режимот на водите, рационално ко-
ристење на водите, изучување на површинските и 
подземните води, заштита на водите од загадув,а-
ње, оспособување на кадрови во областа на водо-
стопанството, по,дигање на продуктивноста и ефи-
касноста во стопанисувањето со водите и др. 

Член 154 
Републичката самоуправна интересна заедница 

за водостопанство ги определува основите, мери-
лата и другите услови за формирање и користење 
на средствата од придонесите од член 145 на овој 
закон. 

'Самоуправните интересни заедници за водосто-
панство за подрачјата на општините, со самоуп-
равна спогодба го утврдуваат делот од с,редствата 
од став 1 на овој член што ги здружуваат во са-
моуправна интересна заедница за водостоп,ански 
подрачја и во Републичката самоуправна интерес-
на заедница за водостопанство. 

Здружените средства од ст,ав 2 на овој член се 
користат за остварување на плановите и програ-
мите за заштита од штетните дејства на водите и 
за заштита на водите од поширок интерес; за из-
вршување на обврските на Републиката што про-
излегуваат од договорите на нашата земја со со-
седните земји; за изработка на студиска и друга 
документација за развој на водостопанството во 
Републиката, ,како и за изградба на брани за мали 
акумулации и мали хидромелиоративни системи во 
неразвиените, ридско-планинските и по.граничните 
подрачја врз принципот на заемност и солидар-
ност, според програмата што ја донесува Републич-
ката самоуправна интересна заедница за водосто-
панство. 

На основите, мерилата и другите услови од 
став 1 и на ,програмата од став 3 на овој член 
согласност дава Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 



4 март 198,1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Б,р. 6 - Стр. 136 

Член 155 
Пресметувањето, уплатувањето, наплатата и 

застареноста на плаќањето на придонесот од али-
неите 1, 2, 4, 5 и 7 ,на член 146, придонесот од член 
147 што се однесува на организа-циите на здруже-
ниот труд, како и на придонесот од член 148 на 
овој закон се врши ,според прописите за данок на 
доход на основните организации на здруж-ени,от 
труд. 

За пресметувањето, наплатувањето, олеснува-
њата и ослободувањето, застареноста на наплатата 
и казните во врска со придонесот од алинеите 3, 
6 и 8 на член 146 и придонесот од алинеја 2 на 
член 147 на ОВОЈ закон што се однесува на гра-
ѓанските правни лица и работните луѓе сообразно 
се применуваат прописите за даноците на граѓа-
ните. 
3. Водостопански организации на зд,ружениот труд 

Член 156 
Водостопанските орга,низации на здруж-ениот 

труд: 
— вршат една ил,и повеќе водостопански деј-

ности од член 7 на ОВОЈ закон; 
— управуваат со хидромелиоративни -системи и 

други водостопански објекти и постројки; 
— вршат експлоатација на песок, чакал и ка-

мен од коритата и брегов,ите на водотеците и езе-
рата; 

— вршат јавни овластувања определени со 
овој и со други закони и со одлуки на с-обранија 
на општините засновани на закон и 

— вршат и други работи определени со закон 
и со други прописи. 

Член 157 
Водостопанските организации на здружениот 

труд, во заштитата и одбраната од штетните деј-
ства на водите се должни да: 

— учествуваат во изработката на плановите за 
заштита и одбрана од поплави; 

— ги извршуваат обврските предвидени со 
планот за заштитата и одбр,ана од поплави; 

— водат катастар на заштитните водостопан-
ски објекти и постројки и 

— вршат и други работи предвидени со закон 
и со други прописи. 

Член 158 
Водостопанска и друга основна организација 

на здружениот труд, која управува со хидром-елио-
ративни -системи, односно водостопански објекти 
или постројки е должна да: 

— води катастар на земјиштата опфатени со 
хидромелиоративните системи, односно водостопан-
ски објекти и построј,ки за нав-однување и одвод-
нување, усогласен со катастарот на општината; 

— води експлоатациона хидром-етрија за хид-
ромелиоративните системи, објекти и постројки; 

— изработува предлог на го-дишни планови за 
распределба на расположивите количества води 
по корисници, за одржување на хидромелиоратив-
ните системи, односно водостопански објекти и пос-
тројки и за дистрибуција на расположивите и 
распределените кол;ичества вода по корисници и 
врем-е; 

— врши корекција на годишните планови за 
распределба и дистрибуција на расположивите 
количества вода при појава на посушни години, 
според критериуми што ги утврдува соодветната 
самоуправна интересна заедница за водостопан-
ство и 

— ,ги извршува работите и обврските предви-
дени во плановите од алинеите 3 и 4 на овој став 
и другите работи предвидени со овој зак-он 

Годишните планови од алинеја 3 на став 1 на 
ОВОЈ член се усогласуваат и дон-есува,ат најдоцна до 
3'0 ноември во тековната година за наредната го-
дина. 

Член 150 
Доведувањето и распределбата на вода, експло-

атационата хидрометрија и изработката на плано-
вите за одрж,ување на основн-ите хидромелиора-
тивни објекти и постројки, кои пр-етстав-уваат тех-
ничко-технолошка целина на водостопанското под-
рачје, ги врши една водостопанска организација н-а 
здруж-ениот труд. 

Член 160' 
Водостопанска организација на здружениот 

труд за редовно вршење на водостопанските деј-
ности од плен 7 на овој закон мора да има вра-
ботено најмалку по еден работник со висока струч-
на подготовка од градежна, земјоделска и шумар-
ска струка со соодветна насока. 

Организациите на здружениот труд од -став 3 
на член 121 на овој закон мора да има-ат вработе-
но најмалку еден работник со висока или виша 
стручна подготовка од градежна, земјоделска или 
шумарска стр-ука. 

Водостопанските организац,ии на здружениот 
труд во соо-дветен облик на здружување на трудот 
и средствата за територијата на Републиката до-
несуваат основи, мерила и други критериуми и ус-
лови ,за потребниот број, квалификационата стр,ук-
тура и степенот на образованието на работниците 
во водостопанството, в,рз основ,а на кои водосто-
панските организации на здружениот труд, со свој 
акт ги уредув-аат тие прашања според обемот и 
карактерот на водостопанската дејност што ја 

Член 16:1 
Во одлучувањето за работите од посебен оп-

штествен интерес што ги врш-а-т во,достопанските 
организации на здруж-ениот труд учествуваат и 
претставници на општествената заедница. 

Со статутот на водостопанската организација 
на здружениот труд се определуваат заинтереси-
раните органи, организации и заедници што име-
нуваат, односно делегираат свои претставници. 

Член 162 
Собранијата на општините на чие подрачје де-

лува водост-опанската организација на здружениот 
труд даваат согласност на одредбите од самоуп-
равната спогодба за здружување BIO работна орга-
низација, нејзиниот статут и други општи акти 
што се од значење за остварување на посебниот 
општествен интер-ес 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија дава согласност на одредбите на само-
управ,ната спогодба за здружување, на статутот и 
на друг општ акт на водостопанската организација 
на здружениот труд што д-елува на целат,а терито-
рија на Републиката, со кои се уредува посебниот 
општествен интерес. 

Член 163 
Согласност за именување и разрешување на 

индивидуалниот, односно на претседател,от на ко-
легијалниот работово-ден орган на в-одо-стопанската 
организација на здружениот труд дава собранието 
на општината на чие подрачје е седиштето на таа 
организа-ција, одн,осно собранијата на општините 
на чие подрачје делува водостопанската организа-
ција на здружениот тр-уд. 

Согласност за именување и за разрешување на 
индивидуалниот, односно на претседателот на ко-
легијалниот работоводен о-рган на водостопанската 
организација на здружениот труд што делува на 
цела територија на Републиката, дава Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

4. Самоуправно интересно здружување 

Член 164 
За задоволување на своите лични и за-еднич-

ки потреби и ,интереси во употребата и користење-
то на вода, заштитата од штетните дејства на во-
дите, заштитата на водите од загадување ,и за дру-
ги работи во враќа со водите, работниците и дру-
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гите работни луѓе и граѓаните во организациите и 
заедниците основаат самоуправна интересна заед-
ница за водостопанство за подрачје на општина. 

Член 165 
Во самоуправната интересна заедница за водо-

стопанство се организираат основни заедници или 
единици под услови утврдени со само-управ,ната 
спогодба за о,сновање на самоуправната интересна 
заедница за водостопанство или со нејзиниот ста-
тут. 

Со самоуправната спогодба за основање или со 
статутот на самоуправната интересна заедница за 
водостопанство се уредува положбата на основните 
зае,дници или единици, условите за нивно органи-
зирање, потребите што се задоволуваат во нив, 
изворите на средствата, како и други прашања 
од заеднички интер,ес за работниците и другите 
работни луѓе и граѓаните во организации и заед-
ниците, организирани во основните заедници или 
единици. 

Член 166 
Основна заедница или единица се организира 

за населба, дел од населба, за подрачја на една 
,или повеќе соседни месни заедници, за локален 
хидромелиоративен систем, потсистем или дел од 
хидромелиоративен систем што претставува водо-
стопанска целина и за објекти за водо-снабдување 
на една или повеќе населби ,и стоп,ански објекти. 

Член 1167 
Работниците и другите работни луѓе во орга-

низациите и заедниците што се репродукциони и 
доходовн-о зависни и организирани во соодветен 
облик на здружување на трудот и средствата, во 
други видови на трајна поврзаност и соработка, 
односно сите учесници од иста репродукциона це-
лина, односно де,јност BIO Републиката, можат да 
основаат самоуправна интересна заедница за в-одо-
стопанство за репродукција це-лина. 

Член 168 
За подрачје на општината или за репродук-

циона целина може да се̂  основа самоуправна ин-
тересна заедница за пове-ќе сродни области (,водо-
стопанств-о, електростопанство, градобијност и 
други). 

Член 169 
Самоуправните интересни заедници за водо-сто-

панство за под,рачје на општина во рамките на 
водостопанско по-драчје што се протега на две или 
повеќе општ иии се здружуваат во (самоуправна ин-
тересна зае,дница за водостопанство за водостопан-
ско подрачје. 

Со самоуправната спогодба за здружување во 
самоуправна интересна заедница за водостопанств-о 
за водостопанско подрачје се утврдуваат меѓусеб-
ните права, обврски и одговорности на самоуправ-
ната ,интересна заедница за в-одостопанство за под-
рачјата на -општините и се оп,ределуваат работите 
од заеднички интерес што се однесуваат на упот-
ребата и користењето на ,водите, заштитата од 
штетните дејст,ва на водите, одбраната од поплави, 
заштитата од -ерозии и ур-едување на пороите и за-
штитата на води од загадување. 

Член 170 
Самоуправните интересни заедници за водосто-

панство за подрачје на општината се здружуваат 
во Републичка самоуправна интересна заедница за 
водостопанств-о. 

В-о Републичката самоуправна интересна заед-
ница за водостопанство се здружуваат и репродук-
ционите самоуправни интересни заедници за водо-
стопанство. 

Со самоуправната спогодба за здружување во 
Републичка 'Самоуправна интер-есна заедница за 
водостопанство се утврдуваат меѓусебните права, 
обврски и одговорности на -самоуправните интерес-
ни заедници за водостопанство и се определуваат 

работите од заеднички и општ општествен интерес 
што се однесуваат на употребата и користењето на 
водите, заштит,ата од штетните дејства на водите, 
одбраната од поплави, заштитата од ерозија и уре-
дувањето на пороите, заштитата на водите од за-
гадување, основното уредување на р-ежимот на во-
дите во Републиката, на обврските на Републиката 
што произлегуваат од договорите со со-седните зем-
ји, обезбедување солидарност и рамномерност во 
изградбата и одржувањето на водостопански об-
јекти и постројки во неразвиените, ридско-планин-
окиге и пограничните подрачја, за перспективниот 
разво-ј на водостопанството во Републиката, заед-
нички настап во планирањ-ето, заеднички крите-
риуми во политиката на водниот ,придонес и на на-
доместокот, за изработка на студиски и други до-
кументации, како и други работи во областа на во-
достопанството што се од заеднички интерес. 

Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за водостопанство може на ниво на Федерација-
та да се здружув,а во сојуз или друго здружение 
на -соодветните републички, односно покраински 
самоуправни интересни заедници и да воспоста-
вува други облици и меѓусебна ,сора-ботка. 

Член 171 
Самоуправните (инте-ресни заедници за водосто-

панство се основаат, односно здружуваат со само-
управна (спогодба. 

Член 172 
Во собранијата на -самоуправните интересни за-

едници за водостопанство за подрачја на општи-
ните, организациите и заедниците од ста,в 1 на 
член 2 од ОВОЈ закон, делегираат делегати од редот 
на своите делегации. 

Бројот на делегатите во собранијата на само-
управните интересни заедници од став 1 на -овој 
член се утврдува со самоуправната спогодба за 
нивното осн-овање. 

Член 173 
Собранието на самоуправната интер-есна заед-

ница за водостопанско подрачје односно Собрание-
то на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за водостопанство е составено од делегати на 
самоуправните интересни заедници за водостопан-
ство за подрачјето на -општината. 

Член 174 
Самоуправната спогодба за о-сновање, односно 

за здружување на самоу,правна ,интересна заедни-
ца за водостопанство од членовите 164, 167 и 169 
на овој закон и нивните статути ги потврдува со-
бранието на општината, односно собранијата на оп-
штините. 

(Самоупра,вната спогодба за здружување и ста-
тутот на Републичката 'Самоуправна Интересна за-
едница за водостопанство ги потврдува Собранието 
на Социј а листичка Република Македонија. 

Член 176 
Ако во самоуправната интересна заедница за 

водостопанство не се постигне согласност при одлу-
чувањето за прашањата ОД кои бит,но зависи ра-
ботата на истата по два претреса едно подруго, за 
спорното прашање, собранието на самоуправната 
интересна заедница за водостопанство формира ко-
мисија составена од еднаков број членови од ре-
дот на делегатите на давателите на услугите и ко-
рисниците на услугите на која и се доверува усог-
ласување на ставовите по спорното прашање. 

Ако комисијата не постигне усогласување на 
ставовите по спорното прашање и ако собранието 
на самоуправната интересна заедница за водосто-
панство не донесе одлука по спорното - прашање, 
собранието на -соодветната општествено-иолитичка 
заедница донесува одлука со која привремено се 
решава тоа прашање. 

Одлуката од став 2 на овој член се применува 
до донесување на одлука од самоуправната инте-
ресна ,заедница за водостопанство. 
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Член 176 
Со самоуправната спогодба за основање на са-

моуправните интересни заедници од областа на во-
достопанството поблиску се уредуваат облиците на 
меѓусебната соработка со самоуправните интересни 
заедници од другите области, заради непотполно 
задоволување на заедничките потреби и интереси, 
како и за остварување на целите за кои се осно-
вани. 

IV. НАДЗОР И ИНСПЕКЦИЈА ВО 
ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Надзор во водостопанската дејност 

Член 177 
Надзор на законитоста на работата на органи-

зациите на з,дружениот труд за водостопанство 
врши органот на управата надлежен за работите 
на водостопанството на соодветната општествена 
политичка заедница. 

Член 178 
Ако самоуправната спогодба за здружување, 

статутот или друг општ акт на организациите на 
здружениот труд за водостопанство е во спротив-
ност со устав или со закон, соодветниот орган на 
управата надлежен за работите на водостопанство-
то ќе го запре извршувањето на таквиот акт до 
донесувањето на одлуката на Уставниот суд на Ма-
кедонија. 

2. Инспекција во водостопанската дејност 

Член 179 
Инспекциски надзор на извршувањето на зако-

ните и другите прописи и општи акти од областа 
на водостопанството вршат општинските органи 
надлежни за водостопанска инспекција, доколку 
некои од тие работи со закон или со друг посебен 
пропис не се ставени во надлежност на друг орган. 

Член 180 
Инспекцис,киот надзор на примената на овој 

закон и другите прописи за водите на целата те-
риторија на Републиката го врши Републичкиот 
инспекторат за водостопанство, кој е во состав на 
републичкиот орган на у,правата надлежен за во-
достопанство. 

Член 181 
Републичкиот инспекторат за водостопанство 

врши надзор на: 
1. изградбата, од аспект на режимот на водите, 

одржувањето и набљудувањето на браните од општ 
интерес за Републиката, како и надзор на режимот 
на полнењето ,и празнењето на акумулациите; 

2. изградбата, од аспект на режимот на водите, 
одржувањето и користењето на водостопанските 
објекти и постројки што се протегаат или имаат 
значај за подрачја на две или повеќе општини; 

3. изградбата, од аспект на режимот на водите, 
одржувањето и користењето на водостопански об-
јекти и постројки што се градат во согласност со 
м еѓур еиу б л ич,ки и меѓудржавни договори; 

4. изградбата, од аспект на режимот на водите 
и одржувањето на хидроелектрани и термоелектра-
ни со инсталирана сила ,поголема од 5 мегавати, 
како и користење на вода ,во тие електрани; 

5. изградбата, од аспект на режимот на водите, 
одржувањето и користењето на објекти и построј-
ки за испуштање ,и пречистување на отпадните во-
ди од населби со повеќе од 10.000 жители, како и 
индустриски и други загадувачи чии отпадни ,води 
одговараат на еквивалентно загадување над 10.000 
жители; 

6. изградбата на објекти кои непосредно не 
влијаат врз режимот на водите (патишта, желез-

ници, мостови, далекувод^! и др.), за чија изградба 
водостопанска согласност издава републичкиот ор-
ган на управата надлежен за водостопанство и 

7. спроведувањето на работите и мерките пред-
видени (Со планот за заштита и одбрана од поплава 
за подрачје загрозено од поплави кое се протега 
на подрачја на две или повеќе општини. 

Член 182 
Работите на органите надлежни за водостопан-

ска инспекција ги вршат водостопански инспек-
тори. 

Во вршењето на работите од својот делокруг 
водостопанскиот инспектор има право да: 

1. в,рши преглед на сите водостопански работи, 
објекти и постројки и други работи што можат да 
создаваат квалита,тивни и квантитативни промени 
во природниот или вештачки воспоставениот ре-
жим за водите; 

2. врши преглед на изградбата, употребата и 
начинот на користењето на водостопанските об-
јекти и постројки и да остварува увид во реали-
зацијата на условите содржани во издадените во-
достопански согласности и дозволи; 

3. врши преглед на водостопанските согласнос-
ти и доз(воли, плановите за одбрана од поплави, 
плановите за одржување и користење на водосто-
пански објекти и постројки, водните книги, катас-
тарот на водостопанските објекти и постројки, до-
говорите, програмите и другите книги и документи 
на водостопанските и другите организации на здру-
жениот труд што вршат водостопански дејности; 

4. нареди отстранување на недостатоците што 
ќе ги утврди при вршењето на надзорот; 

5. нареди сопирање на градењето на објекти и 
постројки за кои е ,потребна водостопанска соглас-
ност, ако такви објекти се градат без водостопан-
ска со,гласност или градбата се врши с,противно на 
издадената согласност; 

6. забрани употреба, користење и испуштање 
на води, ако употребата, користењето и испушта-
њето ,се врши без водостопанска дозвола или спро-
тивно на истата; 

7. привремено или трајно да ги сопре сите деј-
ства спротивни на одредбите на законите и про-
писите од областа на водостопанството, како и да 
нареди воспоставување ,на поранешната состојба; 

8. ги известува надлежните водостопански и 
други органи на управата за утврдените неправил-
ности и да бара нивна интервенција: 

9. врши преглед на вадење на песок, чака,л и 
камен од коритата и бреговите на природните во-
дотеци и езера; 

10. учествува и да дава стручна помош во ор-
ганизирањето на одбраната ОД поплави; 

11. врши преглед во документацијата за тех-
ничко набљудување и на другите пропишани ра-
боти и мерки на браните од општ интерес за Ре-
публиката и 

12. презема и други работи и ме,рки за кои е 
Овластен. 

Член 183 
За извршениот инспекциски надзор инспекто-

рот составува записник во кој се внесува наодот 
за состојбата и предложените мерки. 

Записникот од став 1 на овој член му се вра-
чува на работоводниот орган ил,и ,на одговорното 
лице на организацијата или на заедницата која 
управува со објектите и работите за кои е извршен 
инспекциски надзор. 

Организацијата или заедницата која управува 
со "објектите или ,работите, е должна во рок од 15 
дена од врачувањето на записникот од став 1 на 
овој член да го разгледа и за преземените мерки 
да го извести органот на водостопанската инспек-
ција. 
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Из,вршувањето на мерките или дејствата што 
произлегуваат од записникот од став 1 на ОВОЈ 
член ги наредува инспекторот со решение во кое 
се определува и рок за извршува.ње на тие мерки, 
доколку не е постапело по забелешките утврдени 
во записникот 

Во случаите кога постои непосредна опасност 
по животот на луѓето или за причинување на зна-
чителни материјални штети, водостопанскиот ин-
спектор може да издава усна наредба за отстра-
нување на непосредната опасност. 

Водостопанск,иот инспектор, во рок од 48 часа 
од издавањето на усната наредба, ќе издаде и пис-
мено реше,ние 

Член 184 
Работите на водостопанскиот инспектор во оп-

штинскиот орган /надлежен за водостопанска ин-
спекција може да ги врши дипломиран инженер по 
градежништво, шумарство — шумарска насока, 
земјоделство — мелиоративна или полјоделска на-
сока или неорганска хемиска технологија со нај-
малку 2 ,години работно искуство во струката, при 
што предност имаат дипломираните инженери по 
градежништво со хидро насока. 

Работите на водостопанскиот инспектор во Ре-
публичкиот инспекторат за водостопанство може да 
ги в,рши диплом,иран градежен инженер од хидро 
насока со најмалку 5 години работно искуство во 
струката. 

По исклучок од став 2 на овој член, работите 
во врска со уредувањето на порои и ерозија може 
да ги врши дипломиран шумарски инженер од 
соодветна насока со ,најмалку 5 години работно 
искуство во струката, а за заштита на водите од 
загадување дипломиран хемиски инженер или дип-
ломиран инженер по хемиска технологија со на ј -
малку 5 години работно искуство во струката. 

'Работите на водостопанскиот инспектор може 
да ги вршат и работниците во научно-истражувач-
ки и специјализирани стручни и.други организа-
ции на здружениот труд што ги исполнуваат усло-
вите од овој член. 

Член 185 
При вршењето на ,надзорот водостопанскиот 

(инспектор мора да има легитима,ција со која се 
утврдува неговото службено својство и тој е дол-
жен ,да ја покаже ако тоа се бара од него. 

Легитимацијата од став .1 на овој член ја из-
дава за општински ,водостопански ,инспектор — оп-
штинскиот орган на управата надлежен за водо-
стопанство, а за републички водостопански инспек-
тор — републичкиот орган на управата надлежен 
за водостопанство 

Се овластува републичкиот орган на управата 
надлежен за водостопанство да го пропише обра-
зецот и начи,нот на издавањето на лег,итимацијата. 

Член 186 
Против решението на општинскиот орган на,д-

лежен за водостопанска инспекција може да ,се 
изјави жалба до Републичкиот инспекторат за во-
достопанство во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на решението. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
водостопанска инспекција може да го одложи из-
вршувањето на мерките и работите утврдени со ре-
шението против кое е изјавена жалба по образло-
жен предлог на жалителот, ако тоа ,не е спротив-
но на општиот интерес и нема да предизвика ште-
та која тешко може да се надомести. 

Член 187 
Организациите на здружениот труд, другите са-

моуправни организации и заедници, граѓанските 
правни лица и граѓаните се до,лжни да им овозмо-
жуваат на водостопанските инспектори вршење 
надзор над работите во областа на водостопанство-
то, увид во документацијата и да им ти даваат ба-
раните податоци, објаснувања и известувања кои 
се од интерес за правилно вршење на надзорот. 

V КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 188 
Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд, друга самоуправна организација 
и заедница ако: 

1. гради, реконструира или 'доградува водосто-
пански и други објекти и постројки што имаат 
влијание врз режимот на водите, како и врши 
работ,и што можат привремено, повремено или 
трајко да создаваат промени на воспоставениот ре-
жим на водите без да прибави водостопанска сог-
ласност или спротивно на условите од издадената 
водостопанска сог,ласност (став 2 на член 37); 

2. пушти во употреба водостопански и други 
објекти или постројки кои имаат влијание врз ре-
жимот на водите без водостопанска дозвола или 
спротив,но на условите од издадената водостопан-
ска дозвола (член 49); 

3. употребува и користи вода по престанување 
на важноста на водостопанската дозвола (член 58); 

4. не постапи по одредбите од став 2 на член 
78 на овој закон; 

5 1не ги изврши мерките од членовите 103 и 104 
на овој закон и 

6. не постапи по од,редбите од став 1 на член 
116 и став 1 на член 117 на овој закон. 

За стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице на организација 
на здружениот труд, друга 'самоуправна организа-
ција и заедница со парична казна од 5,ООО до 30.000 
динари 

Член 189 
Со парична казна од 20.ООО до 500.000 динари ќе 

се казни за стопа,нски престап организација на 
здружениот труд, друга самоуправна организација 
и заедница ако: 

il. не постапи по одредб,ите од став 1 на член 
61 на ОВОЈ закон; 

2. водите што се употребуваат за пиење или за 
производство и преработка на прехранбени произ-
води содржат штетни материи над дозволените 
граници (член 02); 

3. не ли извршува пропишаните мерки за заш-
тита на из,ворите на вода за пиење (став 2 на 
член бб); 

4. постапи спротивно од забраните од член 67 
на овој закон; 

5. не врши дезинфекција на водата за пиење, 
односно ако не обезбеди испитување на квалите-
тот на водата, објектите и постројките (став 1 на 
член 69); 

6. не учествува во одбраната од поплави кога 
е тоа предвидено со планот за одбрана од попла-
ви (член 74): 

7. акумулациите и заштитните насипи ги ко-
ристи спротивно на одредбите од член 77 на овој 
закон; 

8. врши некоја работа спротивно од забраната 
на точките 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 и 1:2 на член 83 на 
овој закон; 

9. врши некоја работа спротивно на забраната 
од член 84 ,на овој закон; 

10. вади песок, чакал и камен од коритата и 
бреговите -на природните водотеци и езера спро-
тивно на одре,дбите од член 95 на овој закон; 

11. организира вадење на песок, чакал и камен 
од природните водотеци и езера за потребите на 
други организации на здружениот труд ,и граѓани 
(ставовите 3 и 4 на член 99) и 

12. не постапи во согласност со одредбите од 
став 1 на член 10'8 на овој закон. 

За стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организација 
на здружениот труд, друга самоуправна организа-
ција и заедница со парична казна од 3.000 до 20.000 
динари. 
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Член 190 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд, друга самоуправна организација и заедница 
ако: 

1. не се придржува кон забраните за користе-
ње на водите доколку општината пропишала так-
ви забрани (став 2 на член 51); 

2. правото за употреба и користење на вода, 
добиено врз основа на водостопанска дозвола, ч го 
пренесе на др'уги корисници без ,согласност на ор-
ганот што ја издал водостопанската дозвола (став 
2 на член 56); 

3. водите ги користи спротивно на забраните од 
став 1 на член 63 од овој закон; 

4. изврши некоја работа спротивно од забра-
ната на точките 5, 6, 9 и 13 од член 83 на овој 
закон и 

5. too својот однос или обработка на површини-
те ил,и дру,го дејство создаде ерозија (член 94). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице на организација на здруже-
ниот тру,д, друга самоуправна организација и за-
едница, ,со парична казна од 2.000 до 10.000 динари. 

Член 191 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здруже-
ниот труд, друга самоуправна организација и за-
едница ако: 

1. користи вода ,од природен водотек или при-
роден извор без одобрение или спротивно на усло-
вите во одобрението (член 53); 

2 не го известува Републичкиот хидрометео-
ролошки завод за состојбата на нивоата и коли-
чествата на акумулираните води во акумулациите, 
како и количествата на водите што се Испуштаат 
од нив (став 1 на член 78): 

3. не водат дневник за вадење на песок, ча-
кал и камен (член 100); 

4. постапува ,спротивно на одредбите од член 
113 и од став 4 на член 117 на ОВОЈ закон; 

5. не ги пријав,уваат земјиштата од став 3 на 
член 1)24 на ОВОЈ закон; 

6. не се придржуваат на плановите за распре-
делба и испорачување на расположивите количе-
ства на вода за наводнување или самоволно пуш-
таат вода за наводнување (член 126); 

7. постапи спротивно на одредбите од член 127 
на ОВОЈ закон; 

8. го менува постојниот правец, насока и коли-
чество на површинските и подземните води што 
природно течат преку, ,покрај или низ нивното зем-
јиште (член 130); 

9. постапува спротивно на одредбите од став 2 
на член 147 ,на овој закон. 

10. не ги извршува обврските од член 157 на 
ОВОЈ закон; 

'И. не ги извршува обврските од став 1 на член 
158 на ОВОЈ закон и 

12. на водостопанските инспектори ,не им овоз-
можуваат да ги в р т а т работите предвидени во 
член 187 на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице на организација на 
здружениот труд, друга самоуправна организација 
и заедница, со пар,ична казна од 1.000 ,до 6.000 ди-
нари. 

Член 192 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанско правно лице, ако 
изврши некое од дејствата од точките 1, 2, 3 и 5 
на став 1 на член 188 и точките 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
и 10 на став 1 на член 189 на овој закон. 

Член 193 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанско правно лице ако: 
1. без постигната спогодба со соседот копа оби-

чен бунар на растојание помало од 20 метри од 

најблискиот постоен бунар или поблизу од 5 метри 
од градежниот објект (став 2 на член 43); 

2. копа бунар за наводнување без водостопан-
ска согласност (став 3 на член 43); 

3. постапи спротивно на одредбите од точките 
4, 5 и 6 ,на став 1 на член 91 на ОВОЈ закон и 

4. изврши некои од дејствата од точките 1, 2, 3, 
4 и 5 на став 1 на член 190 и точките 1, 4, 6, 8 и 
12 на став 1 на член 191 на ОВОЈ закон. 

Член 194г 
Со парична казна од 1.000 до 8.000 динари ќе 

се ка,зни за ,пре,кршок граѓанин, ако изврши некое 
од дејствата предвидени во точките 1, 2, 3 и 5 на 
став 1 на член 188 точките 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 10 
на став 1 на член 189 точка 6 од став 1 на член 
191 на ОВОЈ закон. 

Член 195 
Со парична ка,зна од 500 до 3.000 динари ќе се 

ка,зни за прекршок граѓанин ако' 
1. без постигната спогодба со соседот копа бу-

нар на растојание помало од 20 мет,ри од најблис-
киот постоен бунар или поблизу од 5 метри од гра-
дежниот објект (став 2 ,на член 43); 

2. копа бунар за наводнување без ,водостопан-
ска согласност (став 3 на член 43); 

3. не допушти ,премин преку сопствено "земјиш-
те или земјиште што го користи на лицата што 
вршат работи предвидени во став 1 на член 128 на 
ОВОЈ закон и 

4. изврши некое од дејствата од точките 1, 2, 
3, 4 и 5 на став 1 на чле,н 190 и точките 1, 4, 5, 
8 и 12 на став 1 на член 191 на ОВОЈ закон. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 196 
Самоуправните интересни заедници за водо-

стопанство за подрачјата на општините ќе се осно-
ваат и конституираат во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на ОВОЈ закон. 

Самоуправната интересна заедница за водо-
стопанско подрачје и Републичката самоуправна 
интересна заедница за водостопанство ќе се осно-
ваат и ќе се конституираат во рок од еден месец 
од основањето на самоуправните интересни заед-
ници за водостопанство за подрачјата на општи-
ните. 

Член 197 
Подгото,вките за основање и конституирање на 

самоуправните интересни заедници за водостопан-
ство за подрачјата на општините, за водостопан-
ски под,рачја и Републичката самоуправна интерес-
на заедница за водостопанство ги вршат иниција-
тивните одбори. 

Членовите на иницијативните одбори ги имену-
ваат собранијата на општествено-политичките за-
едници во договор со органите и организациите на 
С О Ј У З О Т на синдикатите, Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Македонија, Стопанската ко-
мора на Македонија и други заинтересирани орга-
ни и заедници во здружениот труд, во месните 
заедници, во општините и во Републиката 

Член 198 
Иницијативниот одбор е должен да изготви 

нацрт на самоуправна спогодба за основање, нацрт 
на статут и деловник за работа на првата седница 
на собранието на самоуправната интересна заедни-
ца за водостопанство, да ги организира изборите на 
делегатите и да Ја свика првата седница на собра-
нието. 

На првата седница на собранието на самоуп-
равната интересна заедница за водостопанство за 
подрачјето на општина се избираат делегати за 
самоуправна интересна заедница за ,водостопанство 
за водостопанско подрачје и за Републичката са-
моуправна интересна заедница за водостопанство. 
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Член 199 
Ако -самоуправните интересни заедници за во-

достопанство од членовите 1-64, 169 и 170 на овој 
закон не се основаат во рокот од член 196 на ОВОЈ 
закон, овие самоуправни интересни заедници ќе ги 
основаат собранијата на општините, односно Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 200 
Предметите во управна постапка што се за-

почнати, а не се завршени, ќе ice завршат според 
прописите што важеле до влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 201 
До донесувањето на планот за заштита на во-

дите од загадување од член 105 на овој закон, по-
себно за секоја организација на здружениот труд 
и друга самоуправна организација и заедница кои 
од постојните објекти испуштаат загадени отпадни 
води, а не ice врши пречистување на тие води, за 
рокот и степенот на пречистувањето ќе одлучува 
републичкиот орган на управата надлежен за во-
достопанство. 

Член 202 
Општините кои немаат утврдено' заштитни зо-

ни на изворите што служат за водоснабдување — 
јавни водоводи, во смисла на член 65 на овој за-
кон, се должни во рок од една година по влегу-
вањето во сила на овој закон да ги утврдат заш-
титните зони. 

Член 203 
Корисниците на ископаните бунари до денот 

на влегувањето во сила на овој закон, кои немаат 
водостопанска согласност според став 3 на член 43 
на овој закон, се должни во рок од една година да 
поднесат барање за водостопанска дозвола. 

Чл ен 204 
Водостопанските и други организации на здру-

жениот труд што вршат водостопанска дејност се 
должни во рок од една година од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон да ја усогласат 
работата и самоуправните општи акти со одред-
бите на овој закон. 

Член 205 
До конституирањето на Републичката самоуп-

равна интересна заедница за водостопанство, од-
носно до утврдувањето на придонесите ^ од ставо-
вите 1 и 2 на член 150 на овој закон, ќе се при-
менуваат одредбите од Законот за републичката 
такса на вода („Службен весник на СРМ" број 
47/7(3 и 20/74). 

Член 206 
До донесувањето на прописите од став 4 на 

член 102 и алинеја 1 на став 3 на член 103 на овој 
закон што се однесува на реципиентот за сите води 
во Републиката, ќе се применуваат одредбите за 
класификација од Уредбата за класификација на 
водите во меѓурепубличките водотеци, меѓудржав-
ните води и водите на крајбрежното море на Ју-
гославија („Службен лист на СФРЈ" број 6/78) и 
одредбите за максимално дозволените концентра-
ции од Одлуката за максимално допуштените кон-
центрации на радионуклеиди и опасни материи во 
меѓурепубличките водотеци, меѓурепубличките во-
ди и водите на крајбрежното море на Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ" број 8/78). 

До донесувањето на прописите од став 3 на 
член 103 на овој закон, републичкиот орган на 
управата надлежен за водостопанство за секој од-
делен случај ќе ги определува максимално дозво-
лените концентрации на опасни и штетни мате-
рии во отпадните води (ефлуент), начинот за де-
понирање на опасни и штетни материи и условите 
и начинот на примената на заштитните мерки од 
став 2 на член 103 на овој закон. 

Член 207 
Прописите за извршување на овој закон од 

членовите 60, 61, 62, 64, 70, 72, 78, 102, 103, 106, 

108, 11,1 и 184 ќе се донесат во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

По исклучок од став 1 на овој член, рокот за 
утврдување на максимално дозволените концентра-
ции и количините на опасни и штетни материи во 
отпадната вода (ефлуент), според алинеја 1 на став 
3 на член 103 на овој закон, ќе се утврди со пла-
нот за заштита на водите од загадување (член 105). 

Член 208 
Собранието на општината ќе ги определи заш-

титните зони на изворите за вода, како и условите 
за обработка на земјиштето, за изградба и корис-
тење на објектите и за в,ршење на други дејствија 
во заштитните зони (член 65) ,најдоцна една година 
по донесувањето на прописот на републичкиот ор-
ган од став 4 на член 64 на овој закон, а планот 
за заштита и одбрана од поплави (член 72) ќе го 
донесат во рок од една година од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 209 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за хидромелио-
ративните системи ,и користењето на земјиштето 
во хидромелиоративните системи („Службен весник 
на НРМ" 6poj 42/61 и „Службен весник на СРМ" 
број 16/65), Законот за водите („Службен весник 
на СРМ" број 47/73), алинеја 4 на став 2 ,на член 
12 од Законот за републичките органи на управата 
(„Службен весник на СРМ" број 15/78) и членовите 
26 и 27 од Законот за заштита од елементарни не-
погоди („Службен весник на СРМ" број 39/77). 

Член 210 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

57. 
,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 ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Се прогласува Законот за општествена заштита 
на децата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 18 февруари 1981 
година. 

Бр. 08-492 
18 февруари 198)1 година 

Скопј е 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

ОСНОВНИ ОДРЕД,БИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат: општите услови 

за остварување на општествената заштита на де-
цата, заемноста, солидарноста и рамномерноста во 
развитокот на општествената заштита на децата во 
сите општествени средини; планирањето, општест-
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вано-економските односи меѓу учесниците во сло-
бодната размена на трудот; основањето на самоуп-
равните интересни заедници:, начелата на нивната 
ор,ганизација и меѓусебните односи IBO нив; надзо-
рот и остварувањето на посебниот општествен ин-
терес. 

Член 2 
Самоуправните општеетвено-економски односи 

и условите за остварувањето на општествената 
заштита на децата поблиску ги уредуваат работ-
ниците во основните организации на здружениот 
труд и работните заедници, работните луѓе кои со 
личен труд самостојно во вид на занимање вршат 
професионална дејност или со личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓаните или 
земјоделска дејност со средства над кои постои 
право на сопственост, здружени во соодветни об-
лици на здружување, работните луѓе и граѓаните 
во месните заедници, самоуправните интересни за-
едници и во другите организации и заедници како 
и активните воени лица и цивилните лица на 
служба во вооружените сили на СФРЈ (во ната-
мошниот текст: работници, другите работни луѓе и 
граѓаните) со самоуправни општи акти. 

Член 3 
Општествената заштита на децата е самоуп-

равна организирана дејност, која се развива како 
функција и составев дел на самоуправно здруже-
ниот труд, за создавање услови на сите деца, пре-
ку организирани мерки и активности во областа 
на воспитанието и образованието, здравството, кул-
турата, физичката култура, и социјалната заш-
тита, да им се обезбедат изедначени услови за 
нормален и ,сестран развој. 

Целта на општествената заштита на децата е 
формирање психички и физички здрави личности 
и развивање интелектуални и други способности 
на децата, што се остварува преку општествено ор-
ганизирано чување и унапред,ување на здравјето, 
создавање услови за нега и исхрана, задоволување 
на потребите на децата од игра и разонода, раз-
вивање на социјалистичко поведение, создавање 
позитивен однос за чување и унапредување на 
приро,дните и со труд создадени вредности на чо-
вековата средина, како и преку создавање на дру-
ги услови за сестран развој на личноста на детето 
и обезбедување на се подобри услови за развоЈ и 
поголема (Социјална сигурност на децата, да влијае 
врз создавањето на нова вредност во материјално-
то производство, врз зголемувањето на продуктив-
носта на вкупниот општествен труд и развојот на 
општеството во целост. 

Член 4 
Работниците, д,ругите работни луѓе и граѓаните 

за задоволување на заедничките потреби и инте-
реси од општествената заштита на децата, созда-
ваат општествено-економскм и други услови, а осо-
бено обезбедуваат: 

— згрижување, воспитание и образование на 
децата од предучилишна возраст; 

— организирана општествена исхрана на уче-
ниците, продолжен дневен престој на учениците, 
превоз, бесплатни учебници, -сместување во уче-
нички домови ,и други потре,би во областа на вос-
питанието и образованието; 

— целосна здравствена заштита ,на децата, пра-
вилен пс,ихички и физички развој, следење на 
здравствената состојба на децата и преземање дру-
ги мерки на здравствена заштита на децата; 

— услови за помасовно користење ,на разни об-
лици на активности во областа на културата (теа-
тарска, музичка, ликовна, музејска, библиотекар-
ска, издавачка и ,др.), користење и развивање на 
специјализирани организации за деца и развивање 
на разни облици на културно-уметнички аматери-
зам за деца и друго; 

— развивање на мрежа ,на објекти ,за спортско-
рекреативни активности на децата, спровед,ување 
соодветни п,рограми на активности за физичко вос-
питание на децата во слобо,дното време и други 
активности за развој на физичката култура на де-
цата и 

— заштита на децата без родители и родител-
ска грижа, заштита на децата со ,психички и фи-
зички недостатоци, заштита на децата со пречки 
во поведението и друго во областа на социјалната 
заштита. 

Член 5 
Општествената заштита на децата, во смисла 

на ОВОЈ закон, се обезбедува со остварување на 
организирани облици на општествена заштита на 
децата, а особено преку: 

— згрижување, воспитание и образование на 
децата од предучилишна возраст; 

— одмор и рекреација на децата до 15-годиш-
на возраст; 

— парични примања на децата и 
— други облици на општествена заштита утвр-

дени -со закон, општествен договор или самоуправ-
на спогодба. 

Член 6 
Општествената заштита на децата е деј-ност од 

посебен општествен интерес. 

Член 7 
Плановите и програмите за работа и развој на 

општествената заштита на ,децата непосредно ги 
утв,рдуваат и остваруваат работниците и другите 
работни луѓе и граѓаните во своите организации и 
заедници и преку своите делегации и делегати во 
собранијата на самоуправните интересни заедници 
за општествена заштита на децата и нивните ос-
новни зае,дници и единици и во собранијата на 
01пштествено-)полит1ичките заедници. 

Член 8 
Организациите на здружениот труд, ,самоуправ-

ните интересни заедници и ,нивните основни заед-
ници и единици во областа на општествената заштита 
на децата и другите самоуправни организации и заед-
ници ги усогласуваат своите планови и програми за 
работа и развој меѓусебно и ,со плановите и про-
грамите за работа и развој на организациите на 
здружениот труд од материјалното производство и 
општествените дејности со кои имаат опреде,лени 
зае,днички ,интереси и цели, како и со општестве-
ните планови на општеств-ено-но л итичкмте заедни-
ци што ги донесуваат во согласност со единстве-
нит,е основи на системот на општественото пла-
нир,ање. 

Чл-ен 9 
Работниц,ите во организациите на зд,ружениот 

труд за згрижување и вос,питание (во натамошниот 
текст: организации за згрижување и воспитание) 
и во организациите на здружениот труд за одмор 
и рекреација на децата (во натамошниот текст: ор-
ганизации за од,мор и рекреација стекнуваат до-
ход со слободна размена на својот труд непосред-
но со работ,ните луѓе чии потреби и интереси ги 
задоволуваат или преку нивните организации на 
здруж-ениот труд, односно во рамките и преку са-
моуправните интер-есни заедници за општествена 
заштита на децата. 

Член 10 
Работниците, другите работни луѓе и граѓа-

ните во организациите на здружениот труд, во мес-
ните заедници, во самоуправните инт-ересни заед-
ници и во другите организации и заедници: 

— ги утврдуваат потребите од општествена 
заштита на децата во обем, структура и на начин 
кој овозможува рамномерен разв-oj на општестве-
ната заштита на дец,ата; " 

— го планираат развојот и донесуваат прог,ра-
ми за општествена заштита на децата и 

— обезбедуваат услови за остварување на про-
грамите за општествена заштита на децата. 
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Член П 
ОпштеСтвено-политичките заедници во рамките 

на двоите права и должности утврдени со устав, за-
кон исо статут, врз основа на утврдените потреби и 
можности и заеднички усогласени интереси во об-
ласта на општествената заштита на децата, ја ут-
врдуваат заедничката политика за развој на оп-
штествената заштита на децата. 

Член 12 
Општествено-политичките заедници ја следат 

состојбата ,и го поттикнуваат разводот на опште-
ствената заштита на децата, остварувањето на са-
моуправните општаств е но -економски односи, (стек-
нув,ањето и распределбата на доходот, вршат оп-
штествен надзор и преземаат други мерки од општ 
општествен интерес. 

- Член 13 
Заради задоволување (на (своите лични и заед-

нички потреби и интереси во областа на опште-
ствената заштита на децата и заради усогласување 
на трудот во оваа област, работниците, другите ра-
ботни луѓе и граѓаните во самоуправните органи-
зации и з,аедници и работниците во организациите 
за здружување и во,спитание и во организациите за 
одмор и рекреација, основаат (самоуправни инте-
ресни заедници за општествена заштита на децата. 

Член 14 
Р,аботниците, другите работни луѓе и граѓаните 

во организациите на зд,ружениот труд и во другите 
самоуправни организации и заедници преку своите 
делегации и делегати во собранијата на самоуп-
равните интересни заедници утврдуваат стандарди, 
о,снови, мерил,а и други услови за вршење на деј-
но,ста на општествената заштита на децата. 

И ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА НА ДЕ,ЦАТА 

Член 16 
Општествената заштита на децата се остварува 

преку организирани (облици на заштита во органи-
зации за згрижување и воспитание и организации 
за одмор и рекреа,ција. 

Општествената заштита на децата се остварува 
и во други орг,анизации на здружениот труд, како 
и во посебно организирани делови на организации 
на здружениот труд од мате,ријалното производство 
и општествените деј,ности. 

Организирано опфаќање на децата со згрижу-
вање, воспита,ние, образование, одмор и рекреација 
се остварува и преку вонинституционални облици 
на општествена заштита на децата. 

Видовите, обемот и услов,ите за остварување на 
вонинституционалните облици поб,лиску се опреде-
луваат со програмите и други самоуправни општи 
а,кти на организациите з,а з,грижување и воспита-

.ние, организациите за одмор и рекреација, месни-
те заедници, самоуправните интересни заедници и 
на други организации и заедници. 

1. Згрижување, воспитание и образование 
на децата 

Член 16 
Згрижувањето на децата ice остварува преку 

организирано сместување, нега, Исхрана и други 
облици на организирано прифаќање, 'приспособени 
на возраста и психичкиот и физичкиот развој на 
децата, како и на потребите на работниците ,и на 
другите работни луѓе и граѓаните. 

Воспитанието и образованието на децата од 
предучилишна возраст, како составен дел на един-
ствениот 'систем на воспитанието и образованието 
се определува и организира во согласност со За-
конот за воспитание и образование на децата од 
предучилишна в озрас г. 

2. Одмор и рекреација на децата 

Член 17 
Од,мор и рекреац,ија на децата се остварува во 

организациите за одмор и рекреација, како и пре-
ку други организирани облици со кои се Оствару-
ваат целите и задачите ,на организираниот одмор 
и рекреација на децата. 

Одморот и рекреацијата на децата ,се органи-
зираат во согласност со прописите со кои се уре-
дува организацијата на одморалиштата за децата 
и младината. 

3. Додатоци на децата 

Ч,ле,н 18 
Додатоците на децата, како облик на опште-

ствена заштита на децат,а, се остваруваат во вид на 
додаток на деца, посебен додаток и учество во 
опремување на новородено дете. 

Условите и начинот на остварувањето, како и 
висината на додатокот на дец,а се утврдуваат во 
рамките на Републичката самоу,правна интересна 
заедница за општествена заштита на децата. 

Услов,ите и начинот на остварува,њето, како и 
в,исината на посебниот додаток и учеството во опре-
мување на новородено дете се утврдуваат ,во р,ам-
ките на (самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата, основани за подрач-
јата на општин,ите. 

а) Додаток на деца 

Член 19 
Додатокот на деца се остварува во зависност 

од возраста на детето и од материјалната состојба 
на семејството. 

Корисници на додаток на деца, во смисла на 
став 1 на овој член, ice децата до навршени 15 го-
дини, к-ако и децата над таа возраст, доколку се на 
редовно (школување, а најдоцна до навршени 26 го-
дини од животот. 

Дете кое наполно и трајно или за подолго од 
една година ќе (Остане неспособно за работ,а, има 
право на додаток на деца за сето време на траење-
то на неспособноста. 

Како наполно и трајно неспособно за работа се 
смета и дете на кое му е признато право на про-
фесионална рехабилитација, ,се до нејзиното ус-
пешно завршување. 

Член 20 
Додаток на деца се обезбедува на: 
1. Децата на работниците во основните орга-

низации на здружениот труд и во работните заед-
ници што вршат работи од заеднички интерес за 
повеќе основни организации на здружениот труд, 
во работните заедници на државните органи, оп-
штеств ено ипол итичкит е организации и на опште-
ствените организации и во други работни заедници 
што не се организирани како организации на здру-
жениот труд и на децата на работниците врабо-
тени каЈ работните луѓе кои со л,ичен труд самос-
тојно в,о /вод на занимање вршат професионална 
дејност или кои самостојно вршат дејност со ли-
чен тр,уд со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните или земјоделска дејност со средства над 
кои постои (право на сопственост, ако работат нај -
малку полов,ина од полното работно време, односно 
со него изедначеното работно \време; 

2. Децата на делегатите на собранијата на оп-
штествено-политичките заедници и на членовите 
на нивните извршни органи што се на постојани 
должности и на избраните лица на постојани 
должности во општествено-политичките, општест-
вените и други организации и во комор,ите, ако 
примаат постојан месечен надоместок за својата 
работа; 

3. Децата на работниците кои ко,ристат пари-
чен надоместок според посебни прописи; 
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4. Децата на уживателите ,на 'старосна, инва-
лидска и 'семејна пензија, (според прописите за 
пензиското ,и инвалидското осигурување, инвали-
дите на трудот — корисници на материјално обез-
бедување и привремен надоместок спо,ред прописи-
те за 'инвалидското осигрување; 

5. Децата на лицата кои ice наоѓаат на отслу-
жување на задолжителна воена служба во Југо-
словенската наро,дна армија, ако до одењето во 
Армија имале СВОЈСТВО на работник во здружениот 
труд (точка И од ОВОЈ член) или имале друго С В О Ј -
СТВО врз основа на кое може да се оствари дода-
ток на деца (точка 2 до 4 на овој член); 

6. Децата без родителска грижа и децата ,на 
само-храни родители; 

7. Децата на корисниците на материјално обез-
бедување (според Законот за материјално обезбе-
дување на учесниц.ите од НОВ и 

8. Децата на корисниците на постојана парич-
на помош според Законот за социјална заштита. 

Додаток на деца се обезбедува и на децата на 
работните ,луѓе кои вршат земјоделска дејност со 
средства над кои постои право на сопственост, до-
колку со самоуправна ,спогодба, преку соодветните 
земјоделски заедници, здружат средства за детски 
додаток во општинските самоуправни интересни 
заедници за општествена заштита на децата и во 
Републичката интересна заедница за општествена 
заштита на децата. 

Член 21 
Додаток на деца се обезбедува и на децата на 

граѓаните на Социјалистичка Република Македо-
ниј-а кои се на работа во странство во служба кај 
југословенските државни органи, организации на 
здружениот труд или во други служби, според по-
себни проп,иси. 

Ч,лен 22 
На децата на странски д,ржавјани кои имаат 

живеалиште на територијата на Социјалистичка 
'Република Македонија им се обезбедува додаток на 
деца под исти услови како и на децата на граѓа-
ните на Социјалистичка Република Македонија 

1. ако се во работен однос или се ,во служба 
на меѓународна организација и 

2. ако таквото ,право е предвидено со меѓуна-
народен договор. 

Член 23 
Додаток на деца припаѓа за сите деца што ро-

дителот од,носно старателот ти издржува, и тоа за: 
деца родени во брак или вон брак, посвоени деца; 
внучиња, браќа и сестри, како и за други деца зе-
мени на издржување. 

За децата земени на издржување додаток на 
деца припаѓа и кога тие имаат родители, ако роди-
телите им се наполно или трајно неспособни за 
стопанисување, ако се на издржување на казна 
затвор, ако им е одземено родителското право, ако 
родителите ја напуштиле СФРЈ и им е непознато 
местото на живеење, ако родителите се на редовно 
школување и ако родител,ите и децата немаат имот 
или приходи од кои децата можат да се издржу-
ваат. 

Член 24 
Републичката самоуправна интересна заедни-

ца за општествена заштита на децата обезбедува 
двостепеност на постапката за остварување на до-
дадат ок на дена. 

б) Посебен додаток 

Член 2i5 
Посебен додаток остварува дете со потешки 

психофизички недостатоци, во зависност од возрас-
та на детето и од материјалната состојба на се-
мејството. 

в) Учество во опремување на новородено дете 

Член 26 
Учеството во опремување на (новородено дете 

се обезбедува за секое новородено дете во в,ид на 
паричен надоместок или опрема 

III. ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И 
ВОСПИТАНИЕ 

Член 27 
Организација за згрижување и воспитание мо-

жат да основаат: организации на здружениот труд, 
месни заедници, самоуправни интересни заедници, 
општествено-политички заедници и други опште-
ствени правни лица. 

Организација за згрижување и воспитание не 
можат да основаат група граѓани и граѓански 
правни лица 

Член 28 
Организација за згрижување и воспитание мо-

же да се основа ако се обезбедени просторни усло-
ви, соодветна опрема, стручни кадри и соодветен 
прилив на деца од предучилишна возраст. 

Одредбите од став 1 на ОВОЈ член се примену-
ваат и во случај на проширување на дејноста на 
организацијата за згрижување и воспитание 

Основањето и проширувањето на дејноста на 
организациите за згрижување и воспитание се 
врши во (согласност со програмите за развој на оп-
штествената заштита на децата. 

Услов,ите од став 1 на ОВОЈ член поблиску се 
определуваат со нормативи што ги донесува Репуб-
личкиот педагошки совет. 

Член 29 
Организација за згрижување и ,воспитание мо-

же да започне со работа откако општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работ,ите за згри-
жување, воспитание и образование на децата ќе 
утврди дека се исполнети условите пропишани со 
закон и другите прописи донесени врз основа на 
закон 

Член 30 
Во организацијата за згрижување и воспита-

ние во о(сновање се формира посебен совет како 
орган на управувањето на организацијата на здру-
жениот труд во основање. 

Основачот го определува вкупниот брод на чле-
новите на советот и именува определен број него-
ви членови, КОЈ не може да биде поголем од бро-
јот на членовите на (советот што ги избираат ра-
ботниците кои се во работен однос во организаци-
јата за згрижување и воспитание во основање 

Член 31 
Организацијата за згрижување и воспитание 

може да ја промени својата дејност со претходна 
согласно,ст од основачот. 

Член 3i2 
Организацијата за згрижување и воспитание 

се укинува под услови и постапка што се пропи-
шани со закон или ако ,не постојат услови за вр-
шење на нејзината дејност. 

Член 3.3 
Во организациите за згрижување и воспитание, 

во одлучувањето за работите од посебен општест-
вен интерес учествуваат" претставници на: родите-
лите, општината, организациите на здружениот 
труд што се јавуваат како основачи, самоуправ-
ните интересни заедници, месните заедници и за-
интересираните организации (претставници на оп-
штествената заед,ница) 

Б Р О Ј О Т на претставниците на општествената за-
едница и начинот на учеството во одлучувањето за 
работите од посебен општествен интерес се утвр-
дува со статутот на организацијата на здружениот 
труд за згрижување и воспитание. 
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Собранието на општината на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на организацијата за згрижување 
и воспитание го определува бројот на претставни-
ците на општината. 

Претста-вниците на родителите се делегираат 
преку месните заедници. 

Член 34 
Како работи од посебен општествен интерес во 

организацијата за згрижување и воспитание се 
сметаат 

— одлучувањето за остварување на заеднич-
ките цели и за основни намени за користење на 
средствата; 

— утврдувањето на основ,ните услови за стек-
нување на доходот и начи,нот на работењето; 

— донесувањето на статутот; 
— донесувањето на планови и програми за ра-

бота и развој; 
— донесувањето одлука за проширување на 

дејноста и други статусни промени на организаци-
јата на здружениот труд; 

— разгледувањето извештај на организацијата 
на здружениот труд за остварените резултати во 
работата; 

— разгледувањето на наодите и мислењата од 
извештајот за извршениот ,надзор над законитоста 
на работе,њето, односно стручниот надзор и заклу-
чоците на надлежната организација ,за надзор и 
контрола и на самоуправната работничка контрола 
на самоуправните интересни (заедници и 

— именувањето 'и разрешувањето на инд,иви-
дуалниот, односно на претседателот на колегијал-
ниот работоводен орган. 

За работите од став 1 на овој чле,н се одлучува 
и ,со мнозинство гласови на претставниците на оп-
штествената заедница. 

Член 35 
На одредб,ите на самоуправната спогодба за 

здружување и статутот на организацијата за згри-
жување, воспитание и образование, што се одне-
суваат на задачите, самоуправувањето, условите и 
постапката за (именување на индивидуален работо-
воден орган, како и условите што треба да ги ис-
полнуваат стручните работници во овие орга,низа-
ции, согласност дава собранието на општината на 
чие подрачје е седиштето на 'Организацијата за 
згрижување, воспитание и образование. 

Член 36 
Согласност на одлуката за именување и разре-

шување на индивидуален, односно на претседател 
на колегијалниот работоводен орган на организа-
цијата за згрижување и воспитание дава собра-
нието на општината на чие подрачје е седиштето 
на организацијата на здружениот труд. 

Член 37 
Надзор над законитоста на работата на орга-

низациите за згрижување и воспитание врши оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите За згрижување, воспитание и образование на 
децата. 

Член 38 
(Стручен надзор над згрижувачката дејност во 

организациите за згрижување и воспитание вршат 
организации ,на здружениот труд овластени со за-
кон. 

(Стручен надзор над Воспитно-образовната деј-
ност во организациите за згрижување и воспита-
ние врши специјализ,ирана стручна организација 
на здружениот труд за унапредување на воспита-
нието и образованието. 

Член 39 
Организациите за згрижување ,и воспитание 

можат да се организираат за целодневен, полудне-
вен, продолжен или ноќен престој на децата, спо-
ред потребите и работното време на корисниците 
на нивните услуги. 

IV. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ,ЦАТА 

Член 40 
За остварување на општествена заштита на де-

цата врз начелата на заемност и солидарност, ра-
ботниците во основните организации на здруже-
ниот труд и во работните заедници што вршат ра-
бот,и од заеднички интерес за повеќе основни орга-
низации на здружениот тру,д, работните луѓе кои 
со личен труд самостојно во вид на занимање вр-
шат професионална дејност или дејност со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓаните или земј,оделска дејност со средст,ва над кои 
постои право на сопственост, ,заедно со работници-
те со кои го здружуваат трудот и средствата на тру-
дот, организирани во здруженија или во други об-
лици на 'здружување; работните луѓе во работните 
заедници на државните органи, општествено-,поли-
тичките организации и општествените организации 
и другите работн,и заедници што не се организира-
ни како организации на здружениот труд; актив-
ните воени лица ,и цивилните лица на служба во 
вооружените си л PI во ,СФРЈ; работн,ите луѓе и гра-
ѓаните во месните заедници; работните луѓе и гра-
ѓаните организ,ирани во општествени организации 
и здруженија на граѓаните и работн,иците во орга-
низациите за згрижување и воспитание и органи-
зациите за одмор и рекреација, основаат самоуп-
равни интересни зае,дници за општествена заштита 
на децата за подрачјето на општината (во ната-
мошниот текст' општинска самоуправна ,интересна 
заедница за општествена заштита на децата) за-
ради задоволување на потребите и интересите во 
областа на општествената заштита на децата и за-
ради усогласување на трудот во оваа област со тие 
потреби и интере,си. 

Член 4,1 
Самоуправни интересни заедници и нивни ос-

новни заедници и единиц,и можат да ice основаат и 
за повеќе сродни дејности (социјална заштита, ос-
новно воспитание и образование, култура, физичка 
култура и др.) 

Член 42 
Заради што понепосредно остварување на свои-

те самоуправни права и интереси, работниците и 
другите работни луѓе и граѓаните, под услови утвр-
дени со самоуправната спогодба за основање на са-
моуправна Ин,те,ресна заедница или со ,нејзиниот 
статут, ,се организираат во основни заедници ,и еди-
ници како делови на самоуправна интересна заед-
ница. 

Член 43 
Заради што понепосредно остварување на са-

моуправните права и задоволување на заед,ничк,и-
те потреби и интереси во областа на општествената 
заштита на децата, работниците, друг,ите работ,ни 
луѓе и граѓаните во основ,ните заедници и единиц,и, 
особено: 

— ги утврдуваат потребите во областа на оп-
штествената заштита на децата; 

— остваруваат влијание во подготвувањето на 
плановите за развој ,на општествената заштита на 
децата; 

— остваруваат влијание во распределбата и ко-
оистењето ,на средствата за задоволување на потре-
бите во областа на општествената заштита на де-
цата ; 

— утврдуваат и спроведуваат мерки, задачи и 
програми за проширена општествена заштита на 
децата што ќе се остварува со дополнителни сред-
ства на ниво на основна заедница и ед,иница и 

— вршат и други работи определени со са-
моупра,вна спогодба за основање на општинска са-
моуправна интересна заедн,ица за општествена 
заштита ,на децата, односно нејзиниот статут. 
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Член 44 
Општинските самоуправни интересни заедници 

за општествена заштита на децата можат да се 
здружуваат во градска и во регионални самоуп-
равни ,интересни заедници. 

Член 45 
Заради остварување на заемност и солидарност, 

обезбедување на определен обем на права и зара-
ди изедначување на условите 'за развој на опште-
ствената заштита на децата во Републиката, 'Оп-
штин,ските самоуправни интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата ,со општествените ор-
ганизации од областа на општествената заштита на 
децата, како и заинтересираните организации на 
здружениот труд и другите организации и здруже-
нија на/граѓаните што се од општ'интерес за Ре-
публиката, too самоуправна спогодба се здружуваат 
во Републичка самоуправна интересна заедница 
за 10пштествена заштита на децата -(Републичка за-
едница за општествена заштита на децата). 

Член 46 
Самоуправната /спогодба за здружување и ста-

тутот на општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на ,децата ги пот-
врдува собранието на општината на чие подрачје е 
седиштето на заедницата, а самоуправната спогод-
ба за здружување и статутот на Републичката за-
едница за општествена заштита на децата ги пот-
врдува Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 47 
Надзор над законитоста на работата на општин-

ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата врши собранието на оп-
штината на чие подрачје е седиштето на заед-
ницата. 

Надзор над законитоста на работата на Ре-
публичката заедница за општествена заштита на 
децата врши Собранието на Социј а листичка Ре-
публика Македонија. 

V. ОЛШПЗСТВЕНО-ЕКОН ОМСКИ ОДНОСИ ВО 
ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

1. Планирање 

Член 48 
Работниците, другите работни луѓе и граѓаните 

во плановите на организациите на здружениот 
труд, месните заедници, самоуправните интересни 
заедници и другите самоуправни организации и за-
едници ги утврдуваат и усогласуваат личните и за-
едничките потреби и интереси од општествената 
заштита на децата со (склучување на самоуправни 
спогодби за основите и плановите на тие организа-
ции односно заедници и 1со учество во склучува-
њето на договори за основите на општествените 
планови на оиштествено-политичките заедници и 
со преземање на мерки за нивно остварување и из-
вишување на прифатените задачи 

Член 49 
Ра,ботниците, другите работни луѓе и граѓаните 

со самоуправните спогодби за основите на плано-
вите ,и со плановите ја утврдуваат и намената, обе-
мот и начинот на самоуправното здружување на 
средствата за задоволување на личните и заеднич-
ките потреби и интереси во областа на општестве-
ната заштита на децата. Притоа, ги утврдуваат 
потребите и интересите што ќе ги задоволуваат во 
својата основна организација на здружениот труд 
или во работната заедница, во својата работна ор-
ганизација на здружениот труд, во сложената ор-
ганизација на здружениот труд или во друга фор-
ма на здружување на трудот и средствата, односно 
во самоуправните интересни заедници. 

2. Самоуправни доходовни односи 
Член 50 

Работниците и друг,ите работни луѓе и граѓа-
ните, како корисници на услугите, своите потреби 
во областа на општестве,ната заштита на децата ги 
задоволуваат со непосредна слободна размена на 
трудот со работн,иците во организациите за згри-
жување и воспитание и организациите за одмор и 
рекреација, како (даватели на услуги. 

Кор,исниците на услугите двоите потреби во об-
ласта ,на општествената заштита на децата ги за-
доволуваат и со слободна размена на трудот, врз 
начелата на заемност и солидарност во рамките 
односно преку самоуправните интересни заедници 
за општествена заштита ,на децата и нивните ос-
новни заедници и единици. 

Меѓусебните односи на ,корисниците и давате-
лите на услугите во слободната размена на трудот 
се уредуваат со самоуправните спогодби за ос,но-
вите на плановите на своите организации и заед-
ници и на облиците на самоуправното Интересно 
здружување, како и со други самоуправни спогод-
би и договори. 

Член 51 
Работниците во орга,низациите за згрижување 

и воспитание и во организациите за одмор и рек-
реација стекнуваат доход во односи на непосредна 
размена на трудот со работниците и друг,ите ра-
ботни луѓе во организациите и заедниците чии по-
треби и интереси ги ,задо,волуваат, според придоне-
сот што со сводот труд и резултатите од трудот го 
даваат ЕО создавањето на доходот. 

Работниците во организациите за згрижување и 
воспитание ,и во организациите за одмор и рекреа-
ција стекнуваат доход со слободна размена на тру-
дов и преку односно во ра,мните на самоуправните 
интересни заедн,ици за општествена заштита на де-
цата и нивните основни заедници и единици. 

Член 52 
Работниците во организациите за згрижување 

и воспитан,ие и во организациите за одмор и рек-
реација стекнуваат ,доход врз основа на вреднува-
њето на трудот и резултатите на трудот преку са-
моуправно договорениот надоместок за извршување 
на програмите, односно на одделните услуги (во на-
тамошниот текст' цената на услугите). 

Цената на услугите особено ги опфаќа: 
— материјалните трошоци, во согласност со 

стандардите и нормативите за вршење на воопит-
но-згрижувачката дејност, договорени во општин-
ската /самоуправна /интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата; 

— амортизацијата на основните средства, по 
стапки пропишани со закон односно зголемени 
стапки, ако е така определено ,со самоуправна спо-
годба меѓу давателите на средствата и корисни-
ците на услугите; 

— средствата за лични доходи и заедничка 
потрошувачка на работниците во организациите за 
згрижување и воспитание, во согласност со само-
управната спогодба за основите и мерилата за 
изедначување на условите за работа и правата на 
работниците во организациите за згрижување и 
воспитание со работниците во организациите на 
здружениот труд ,од материјалното производство и 
општествените дејности и другите организации и 
заедници чии потреби и интереси ги задоволуваат; 

—' средствата за осовременување на опремата 
и услугите за работа, ,во согласност со утврдените 
стандарди и динамика на развој на општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата; 

— средствата за ,проширување на дејноста, во 
согласност со самоуправните 'спогодби и општестве-
ни договори за основите на плановите на органи-
зациите и заедниците, општествените договори за 
основите на плановите на општествено-политички-
те заедници, како и со другите самоуправни спо-
годби и договори. 
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Член 53 
Во обезбедувањето надоместок 'на трошоците на 

организациите за згриж,ување и (воспи,тание и ор-
ганизациите за одмор и ,рекреација, учествуваат и 
родителите чии деца ги користат нивните услуги 
во зависност од материјалната положба на семеј-
ството, под услов,и што ,ти утврдува општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата. 

Член 54 
За проширување на материјалната -основа на 

трудот, како и за рамномерно развивање на оп-
штествената заштита на децата (според долгоро-ч-
ните, среднорочните и годишните планови и прог-
рами за разво,ј на општествената заштита на де-
цата, трајно и наменски се обезбедуваат (средства: 

— со наменско здружување на средства во са-
моуправните интересни заедници за општествена 
заштита на децата и нивните основни заедници и 
един,ици; 

— со насочување ,на 'средства на општествено-
но литич,ките заедници; 

— од самопридонес,и и доброволна работа и 
— од кред,ити и други извори , 

Член 55 
Средства за задоволување на личните и заед-

ничките потреби ,и интереси во областа на опште-
ствената заштита на децата на ,начин и под услови 
утврдени со самоуправна спогодба, обезбедуваат. 

— работниците во основните организации на 
здружениот труд ,и работните заедници од доходот'; 

— работните луѓе и граѓаните во месните заед-
ници од личниот доход во рамките на основните 
заедници и единици; 

— работните луѓе и граѓаните — од личниот 
доход во рамките и преку општинската самоуп-
равна интерес,на заед,ница за општествена заштита 
на децата за обезбедување на утврдените норма-
тиви и стандарди за згрижување, восп,итан,ие и 
образование, одмор и рекреација, посебен додаток 
и учест,во во опремувањ,е на новородено дете. 

Доколку работниците и другите работни луѓе 
и ,граѓаните не ја прифатат самоуправната спогод-
ба за обезбедување (средства во рамките на оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, собра,нието на оп-
штината на чие подрачје е основана општинската 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата ,привремено ќе ја утврди виси-
ната на тие средства. 

Член 56 
Пресметување и наплатување на средствата 

што ги обезбедуваат работните луѓе кои со личен 
труд самостојно во вид на занимање вршат профе-
сионална дејност или дејност со личен труд со 
средства на трудот во сопственост на граѓаните или 
земјоделска дејност со средства над кои постои 
право (на сопственост, врши органот за приходи на 
општината. 

Член 57 
За остварување на додатокот на деца обезбе-

дуваат средства од личниот до-ход: 
'1. Работниците во основните организации на 

здружениот труд и во работните заедници што 
вршат работ,и од заеднички ,интерес за повеќе ос-
новни организации на здружениот труд; во работ-
ните заедници на државните органи, општествено-
политичките организации и на општествените орга-
низации и во други работни заедници што не се 
организирани како организации на здружениот 
труд; 

2. Делегатите на собранијата на општествено-
политичките заедници и на членовите на нив,ните 
извршни органи кои се на постојани должности во 
општествено-политичките, општествените и други 
организации и во комор,ите. 

Средства за додаток на деца обезбедуваат и: 
,1. Работните луѓе кои со личен труд самостој-

но во в,ид на занимање вршат професионална деј-

ност, работните луѓе кои самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓаните и работните луѓе кои вршат земјодел-
ска дејност со средства над кои постои право на 
сопственост — за работниците вработени кај нив 
најмалку половина од полното работно време од-
носно со него изедначено работно време, од бруто 
личниот доход на работниците; 

2. Заедницата за вработување — за работни-
ците што се привремено без работа, а кои користат 
материјално обезбедување, од матер,ијалното обез-
бедување; 

3. Заедницата "на пензиското и инвалидското 
осигу,рување на Македонија — за пензионерите и 
корисниците на правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување, од пензиите и матер,ијалното 
обезбедување. 

Средствата за додаток на деца самоуправно се 
здружуваат во Републичката зае,дница за општест-
вена заштита на децата. Доколку не се постигне 
сог,ласност за обемот на издвојувањето на средст-
вата, в,исината на издвојувањето на средствата ќе 
ја утврди Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

На пресметувањето, уплатувањето, застарено-
ста, ослободувањето и прис,илната наплата на сред-
ствата од став 1 и (став 2 точка 1 на овој член се 
применуваат одредбите од Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 58 
Општинските самоуправни интересни заед,ници 

за општествена заштита на децата врз начелата на 
заемност и солидарност, можат да здружуваат 
средства во Републичката заедница за општестве-
на заштита на децата за задоволување на опреде-
лени заеднички потреби и интереси. 

VI ДЕТСКА НЕДЕЛА 
Член 59 

„Детска недела" се установува заради разви-
вање на општествена активност за афирмација на 
општествената заштита на децата. 

„Детската недела" почнува во првата недела 
во месец октомври секоја година и трае седум дена. 

Придонесот за детската недела се плаќа во те-
кот на траењето на „Детската недела". 

Член 60 
Придонесот за „Детска недела" го плаќаат гра-

ѓаните. 
Придонесот се наплатува на: 
1. Секој продаден влезен билет ,за театар, кино, 

уметничка 'изложба и други културни манифеста-
ции?; 

2. Се,која поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај, освен на печатени работи; 

3. (СекоЈ продаден возен билет во жел,езнич-
киот, автомобилскиот (меѓународниот и градскиот) 
и авионскиот сообраќај; 

4. (Сек,ој влезен билет на спортски натпревари 
и други спортски приредби. 

Од ,плаќање на придонесот од точка 1 на став 
2 од овој член ,се исклучуваат изложбите, приред-
бите и другите културни манифестации организи-
рани од ,страна на ученици и студенти во учили-
шен и студентски круг (училиште и високошколска 
установа). 

Член 61 
Извршниот совет на Собранието на Соција,лис-

тичка Република Македонија со одлука секоја го-
дина ,ја утврдува висината на придонесот за „Дет-
ска недела", во смисла на член 60 од овој закон. 

Член 62 
Наплатата на придонесот за „Детска недела" 

ја вршат организациите на здружениот труд и дру-
гите организации од член 60 на овој закон. 

Член 63 
Средствата остварени согласно со член 60 на 

овој закон се приход на Општинскиот сојуз на 
друштвата за социјалистичко воспитание ,и гр,ижи 
за децата. 
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VII. ,КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 64 
Организацијата на здружениот труд и друга 

самоуправна организација и заедница ќе /се казни 
за прекршок со парична казна до 10 ООО динари, 
ако спротивно на одредбите на овој зак-он, не дава 
податоци или дава невистинити податоци од кои 
зависи остварувањето на паричните примања на 
деца или користењето на другите облици на оп-
штествената заштита на децата. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе ice 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд, во друга самоуправна организа-
ција и заедница и во државен орган со парична 
казна д'о 100)0 динари. 

Член 65 
Родителот односно старателот на детето ко-

рисник на парично примање, односно корисник на 
другите ,облици на општествена заштита на децата, 
ќе се казни за прекршок со парична казна до 1000 
динари ако изјавата што за дал послужила како 
доказ за остварување на пар,ично примање, однос-
но за учество во трошоците за користење на дру-
гите облици на -општествена заштита на децата, 
содржи невистинити или неточни ,податоци. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 66 

Самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата и организациите за згри-
жување и воспитание се должни да за усогласат 
својата организација и работа ,со одредбите на овој 
закон во рок од 1 година од денот на влегува-
њето во -сила на овој закон. 

Член 67 
Системот за обезбедување на ,средства за задо-

волување на потребите и интересите од опште-
ств-ената заштита на децата, во смисла на овој за-
кон, ќе се уреди најдоцна до крајот на ,1981 година 
кога престанува да важи постојниот систем на 
обезбедување на средства. 

Член 68 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат: 
— Законот за определени облици на опште-

ствена заштита на децата и за самоуправните ин-
тересни ,заедници за опште,ствена заштита на де-
цата („Службен весник на СРМ" број 5/74 и 9/78) 
и членовите 6, 16, 17, 2'0, 2il, 2,2, 23, 24, 26 и 26 од 
Законот за воспитување и образо,вание на децата 
од предучилишна возраст (,,-Службен весник на 
СРМ" број 45/74, 44/716 и 9/77). 

Член 69 
-'Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

58. 
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 
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИН-
ВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИ-

ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
Се прогласува Законот за изменување и допол-

нување на Законот за пренесување на с,редствата 
на Социјалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството врз организациите на 
здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 18 февруари 1981 го-
дина. 

Бр. 0-8-486 
18 февруари 1981 година 

'Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, ,с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ, ОР-

ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за прене-сување на средствата на 

Социјалистичка Репуб,лика Мак-едонија за инвес-
тиции во стопанството врз организациите на здру-
жениот труд (,,Службен весник на СРМ" број 9/74; 
20/74; 25/76; 15/77; 42/77; 17/78; 41/78 и -13/80), во член 
4 став 1 бројката „800" се заменува со „1000". 

Во истиот став во втората а,линеја бројката 
„300" се заменува со „400", а по четвртата алинеја 
се додаваат две нови алинеи кои гласат: 

— финансирање на изработката 
на економски студии 50 мил. динари 

— учество во финансирањето 
на младински работни акции 50 мил. динари 

Во ,истиот член по ставот 2 се додава нов став 
кој гласи: „Средствата од став 1 алинеја 5 на ОВОЈ 
член ќе ice користат врз основа на посебна одлука 
што ќе ја донесе Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 2 
Во ч,лен 7 став 2 сврзникот „и" пред бројката 

,Д979" -се заменува со запирка, а по бројката „1979" 
се додаваат зборовите: „и 1980". 

Член 3 
О В О Ј за,кон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањ,ето во „Службен весник на Со-
циј алистичка Република Македонија". 

59. 
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗ-

ДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ 
Се прогласува Законот за изменување на За-

конот за заштита на в о з д у х - о т сид загадување, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините 
одржани на 18 февруари -1981 година. 

Бр. 08-457 
18 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љу,пчо Арсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за заштита на воздухот од зага-

дување („Службен весник на СРМ" бр. 20/74) во 
член 31 став 1 зборовите: „во рок од 2 години од 
денот на истекувањето на времето за поднесување 
на пријава во согласност со член 30 од ОВОЈ закон" 
се заменуваат ico зборовите: „до 31 декември 1982 
година." 

Став 2 на член 31 се менува и гласи: 
„Во исклучителни случаи ако постојат објек-

тивни тешкотии за постапување во смисла на 'став 
1 од ОВОЈ член, Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, врз ос-
нова на образложено барање на организацијата на 
здружениот труд може да и го продолжи рокот од 
став 1 на овој член најдоцна до 31 декември 1985 
година За оцена на објективните тешкотии Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика М,акедонија ќе пропише посебни услови 
и критериуми во рок од 6 месеци од донесувањето 
на OBOIJ закон". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

60. 
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 
З А П Р О Г Л А С У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А И З М Е Н У -

В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А О П Ш Т Е С Т В Е Н И О Т 
П Р А В О Б Р А Н И Т Е Л Н А С А М О У П Р А В У В А Њ Е Т О 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за општествениот правобранител на самоуп-
равувањето, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 18 февруари 1981 го-
дина. 

Бр. 08-424 
18 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

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

З А К О Н 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА З А К О Н О Т З А О П Ш Т Е С -

ТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
С А М О У П Р А В У В А Њ Е Т О 

Член 1 
Во Законот за општествениот правобранител на 

самоуправувањето („Службен весник на СРМ" бр. 
47/75) во член 47 став 1 алинејата 4 се менува и 
гласи: 

„— кога ќе наполни 40 години стаж на осигу-
рување (маж), односно 35 години стаж на осигуру-
вање (жена) или кога ќе наврши 65 години живот 
и 30 години пензиски стаж (маж), односно 60 годи-
ни живот и 25 години пензиски стаж (лѕена)." 

Член 2 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

61. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 (ед 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за судовите на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 18 февруари 1981 го-
дина. 

Бр. 08-427 
18 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љулчо Арсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
Член 1 

Во Законот за судовите на здружениот труд 
(„Службен весник на СРМ" број 41/75) во член 50 
став 1 зборовите: „наполни 40 години пензиски 
стаж (маж), односно 35 години пензиски стаж 
(жена)" ,се бришат, а по зборот „судија" се дода-
ваат зборовите: „наполни 40 години стаж на оси-
гурување (маж), односно 35 години стаж на оси-
гурување (жена) или кога навршил бб години жи-
вот и 30 години пензиски стаж (маж), односно 60 
години живот и 25 години пензиски стаж (жена)". 

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

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

62. 

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 ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРА-

НИТЕЛСТВО 
Се прогласува Законот за изменување на За-

конот за јавното правобранителство, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Со-
бор,от на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 18 февруари 1981 година. 

Бр. 08-428 
18 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
Член 1 

Во Законот за Јавното правобранителство 
(„Службен весник на СРМ" 6poj 9/77), во член 28 
точката 9 -се менува и гласи: 

„9) наполнил 40 години стаж на осигурување 
(маж), односно 35 години стаж на осигурување 
(жена) или кота н а в р т и л 65 години живот и 30 
години пензиски стаж (маж), односно 60 години 
живот и 25 години пензис,ки стаж (жена)". 

Член 2 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

63. 
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 ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 
ОБВИНИТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за Јавното обвинителство, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни -седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 18 февруари 1981 го-
дина. 

Бр. 08-426 
18 февруари 19811 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО 

ОБВИНИТЕЛСТВО 
Член 1 

Во Законот за Јавното обвинителство („Служ-
бен весник на СРМ" број 10/76 и 30/77) во член 39 
алинејата 8 се брише. 

По алинејата 9 која станува алинеја 8 се до-
дава нова алинеја, која гласи: 

,,— ако наполнил 40 години стаж на осигуру-
вање (маж), односно 35 години стаж на осигуру-
вање (жена) или кога н а в р т и л 65 години живот 
и 30 години пензиски стаж (маж), односно 60 годи-
ни живот и 25 години пензиски стаж (жена)". 

Член 2 
ОВОЈ закон влегува во ,сила осмиот ден од 

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

64. 
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ ЗА ВО-

ДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ПО ПРЕКРШОЦИ 
Се прогласува Законот за изменување на За-

конот за органите за водење на постапката по пре-
кршоци, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и ОПштествено-политич-
киот собор, одржани на 18 февруари 1981 година. 

Бр. 08-425 
18 февруари 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА О Р Г А Н И Т Е 

ЗА ВОДЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ПО 
ПРЕКРШОЦИ 

Член 1 
Во Законот за органите за водење на постап-

ката по прекршоци (,,Службен весник на СРМ" 
број 36/73) во член 2-0 став 1 точката 7 се менува 
и гласи' 

„7. кога ќе наполни 40 години стаж на осигу-
рување (маж), односно 35 години стаж на осигуру-
вање (жена) или ко-га ќе наврши 65 години живот 
и 30 години пенз-иски стаж (маж) односно 60 годи-
ни живот и 25 години пензиски стаж (жена)." 

Член 2 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

65. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 160 
став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување (пречистен текст) („Службен весник 
на Социјалистичка Република Македо,нија" број 
39/78), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни с-едници на Соборот на 
здружениот труд и на Општестве,но-политичкиот 
собор, одржани на 18 февруари 1981 го,дина, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУ-
КА ЗА ИЗМЕНА НА ЧЛЕН 117 ОД СТАТУТОТ НА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

-Се потврдува Статутарната одлука за измена 
на член 117 од Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, што ја донесе Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 2)1 ноември 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-431 
18 февруари 198-1 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Потпретседател 
на Собранието -на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 
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66. 

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и член 58 
од Законот за системите за врски, за радиосообра-
ќаj и поштенски, телеграфски ;и телефонски сооб-
раќај („Службен весник на СРМ" број 14/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општественополитичкиот собор, одржа-
ни на 18 февруари 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОШТЕНСКИ, 

ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ 
„СКОПЈЕ" - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација за поштенски, телеграфски и теле-
фонски сообраќај „Скопје" — Скопје на одредбите 
што се однесуваат на развојот на ПТТ' сообраќај, 
организацијата на работењето, здружувањето на 
средствата, постапката за издвојување на одделни 
основни организации од работната организација и 
за другите статусни промени, што го донесоа работ-
ниците на основните организации на здружениот 
труд во составот на Работната организација на ре-
ферендумот, одржан на 20 октомври 1979 година. 

Бр. 08-430 
18 февруари 198l година 

СКОПЈ е 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

'Труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено -политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

56. Закон за водите — — — — — — 129 
57. Закон за општествена заштита на децата 150 
58. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за пренесување на (средствата на 
'Социјалистичка Република Македонија за 
инвестиции во стопанството врз органи-
зациите на здружениот труд — — — 157 

59. Закон за изменување на Законот за заш-
тита на воздухот од загадување — — — 157 

60. Закон за изменување на Законот за оп-
штествениот правобранител на самоупра-

вувањето — — — — — — — — 158 
61. Закон за изменување на Законот за су-

довите на здружениот труд — — — - 158 
62. Закон за изменување на Законот за јав-

ното правобранителство — — — — — 159 
63. Закон за изменување на Законот за Јав-

ното обвинителство — — — — — — 3 59 
64. Закон за изменување на Законот за ор-

ганите за водење на постапката по пре-
кршоци — — — — — — — — — 159 

65. Одлука за потврдување на Статутарната 
. одлука за измена на член 117 од Стату-

тот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија — — — — — — 159 

66. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на работната организација за пош-
тенски, телеграфски и телефонски сооб-
раќај „Скопје" — Скопје — — — — 160 

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 

Врз основа на член 4,0 од Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила во усогласува-
њето на самоуправното уредување на односите во 
распоредувањето на доходот и чистиот доход и 
распределбата на средствата за лични доходи во 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр 
41/77) и член 11 од Анексот кон Општествениот 
договор („Службен весник на СРМ" бр. 5/80), Ре-
публичкиот завод за статистика го утврдува и обја-
вува следниот податок: 

Просечниот месечен чист личен доход исплатен 
во стопанството на Републиката за 1980 година 
изнесува 5 959 динари. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
Ви ги препорачува следните изданија: 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

КНИГА П 
Цена 250 динари 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
- второ изда,ние - - Цена 90 д,инари 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
со објаснувања и судска практика и со обрасци 
- второ изменето и дополнето издание -

Цена 150 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
- со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите - Цена 95 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
- со објаснувања — Цена 85 дина,ри 

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цена 43 динари 

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
- со објаснувања - Цена 120 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
- второ дополнето издание — Цена 65 динари 

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА Цена 200 динари 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
Цена 90 динари 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА Цена 50 динари 

Порачки прима Службата за претплата ,на Службен 
весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на па-
рите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


