
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 31 декември 1973 
Скопје 

Број 47 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
12 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

457. 
Врз основа на Амандман IX, точка 3, во врска 

со Амандман XI,, точка 1 од Уставот на Социјали-
стичка Република Македонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 27 декември 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ УТВРДЕНИ 
СО УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ 

ОД XV ДО XXXIX НА УСТАВОТ НА СРМ 

Се прогласува Уставниот закон за продолжу-
вање на роковите утврдени со Уставниот закон за 
изменување и дополнување на Уставниот закон за 
спроведување на уставните амандмани од XV до 
XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, 

што го усвои Собранието на СРМ, на одделните 
седници на Републичкиот собор, Соборот на оп-
штините, Стопанскиот собор, Просветно-културни-
от собор и Социјално-здравствениот собор, одржа-
ни на 27 декември 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3159 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

У С Т А В Е Н З А К О Н 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИТЕ УТВРДЕНИ 
СО УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ 
ОД XV ДО XXXIX НА УСТАВОТ НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Сојузните закони во областите за кои до денот 

на прогласувањето на овој закон не се донесени 
републички закони согласно Уставниот закон за 
изменување и дополнување на Уставниот закон за 
спроведување на уставните амандмани од XV до 
XXXIX на Уставот на СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/72), ќе се применуваат како републич-
ки закони до денот на донесувањето на соодветни-
те републички закони. 

Член 2 
Републичките закони кои до денот на прогла-

сувањето на овој закон не се усогласени со устав-
ните амандмани XV до XXXIX на Уставот на СРМ 
ќе се усогласат до 31. III. 1974 година со уставните 
амандмани. 

Член 3 
До донесување на нов републички закон, од-

редбите на Основниот закон за избори на работ-
нички совети и други органи на управувањето во 
работните организации („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 15/64, 32/67 и 57/65), по прашањата што не се 
уредени со Законот за основите на изборниот си-
стем во организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 34/72) ќе се применуваат 
како одредби на републички закон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила кога ќе го прогла-

си Републичкиот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

458. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНО-

КОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за данокот на доход на 
организациите на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 декември 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
27 декември 1973 година. 

Број 03-53 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради задоволување на општите општествени 

потреби, работниците плаќаат данок на доходот на 
основната организација на здружениот труд спо-
ред одредбите на овој закон (данок на доход). 

Член 2 ^ 
Данокот на доход се плаќа од основицата што 

е зависна од деловниот успех на основната орга-
низација на здружениот труд (даночна основица). 

Член 3 
Стапките на данокот на доход се пропорцио-

нални. 
Член 4 

Пресметувањето и плаќањето на данокот на 
доход го врши основната организација на здруже-
ниот труд, односно организацијата на здружениот 
труд (обврзник на данокот на доход). 
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Член 5 
Данокот на доход е приход на Социјалистичка 

Република Македонија. 

II. ОБВРЗНИЦИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

Член 6 
Обврзници на данокот на доход се основните 

организации на здружениот труд од областа на 
стопанството како и основните организации на 
здружениот труд регистрирани како установи, кои 
со Номенклатурата за распоредување на стопан-
ските и другите организации и државните органи 
по дејности се распоредени во областите од 1 до 8. 

Обврзници на данокот на доход се и основните 
организации на здружениот труд од следните оп-
штествени дејности и тоа: 

— во научната дејност: институтите и заводите 
за унапредување на одделни стопански дејности; 

— во културно-просветната дејност: работнич-
ките и народните универзитети; 

— во уметничко-забавната дејност: п р е т р ч а -
н а т а за промет и прикажување на филмови, ра-
диодифузните и телевизиските станици и нивните 
здруженија; 

— во здравствената дејност: аптеките; 
— во дејноста на физичката култура: спорт-

ските организации во кои се вклучени професио-
нални спортисти и организации на здружениот 
труд, чија основна дејност е приредување игри на 
среќа. 

Член 7 
Обврзник на данокот на доход е и организација 

на здружен труд која дејноста ја врши најмалку 
6 месеци, односно најмалку 3 месеци ако дејноста 
се врши сезонски. 

III. ОСНОВИЦА НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

Член 8 
Основица за пресметување на данокот на до-

ход претставува остварениот доход, зголемен за 
износот на амортизацијата пресметана над стап-
ките пропишани со закон или општествен договор 
и тоа зголемени до 20%. 

Основицата од претходниот став се намалу-
ва за: 

— пресметаните законски обврски; 
— пресметаните договорни обврски; 
— личните доходи, пресметани врз основа на 

просечниот личен доход на стопанството во Репу-
бликата од претходната година, по условно неква-
лификуван работник; 

— придонесот од доходот за интересните заед-
ници; 

— надоместоците за користење на годишен од-
мор до висината утврдена со општествените до-
говори; 

— издатоците за образование на работниците; 
— доходот остварен од работење на организа-

цијата на здружениот труд во странство, под ус-
лов тој доход да се оданочува според прописите на 
земјата во која е остварен; 

— делот од доходот кој како своја добивка го 
остваруваат странските правни и физички лица 
по основ на вложување на средства во домашна 
организација на здружен труд, со цел за заеднич-
ко работење ;и 

— делот од доходот што даночниот обврзник 
ќе го употреби за отплата на ануитетите по сана-
ционите кредити за покривање на деловните за-
губи од претходните години, како и за покривање 
на загуби на други организации на здружен труд 
без обврска на враќање. 

Под законски и договорни обврски, во смисла 
на став 2, алинеја 1 и 2, се сметаат и издвоените 
средства за задолжителните заеми, издвоените 
средства во фондовите за заеднички резерви на 
организациите на здружениот труд, како и издво-
ените средства во фондовите за станбена изград-
ба утврдени со општествен договор или со закон. 

Просечниот личен доход по условно неквали-
фикуван работник на стопанството во Републиката 
од став 2, алинеја 3 на овој член го утврдува Служ-
бата на општественото книговодство. 

Бројот на условно неквалификуваните работ-
ници во одделна организација на здружен труд се 
утврдува според пондерационите коефициенти, ут-
врдени со Општествениот договор за усогласување 
на распределбата на доходот и личните доходи. 

Член 9 

Остварен доход во смисла на овој закон е до-
ходот што обврзникот на данокот ќе го оствари во 
една година. 

IV. ДАНОЧНИ СТАПКИ 

Член 10 
Даночните стапки се утврдуваат со' одделен 

закон. 
Даночните стапки се утврдуваат пред почето-

кот на годината за која се утврдува даночната об-
врска. 

По исклучок, даночните стапки можат да се 
менуваат во текот на годината доколку новите 
стапки се поповолни за даночниот обврзник. 

V. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА 
И ОЛЕСНУВАЊА 

Член 11 
Заради остварување на развојната политика 

на Републиката, со посебен закон можат да се 
пропишат ослободувања и олеснувања за опреде-
лени обврзници од одделни гранки, групи и под-
групи. 

VI. УТВРДУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 
НА ДАНОКОТ 

Член 12 
Во текот на годината се пресметува и се плаќа 

аконтација на данокот на доход до 20-ти во месе-
цот за изминатиот месец. 

Месечниот износ на аконтацијата се утврдува 
на следниот начин: 

— за јануари и февруари, според последната 
пресметка на деловниот резултат од претходната 
година; 

— за периодот од март до јуни, според заврш-
ната сметка од претходната година; и 

— за периодот од јуни до декември, според 
пресметката на деловниот резултат за 6 односно 9 
месеци од тековната година. 

Ако даночниот обврзник не достави налог за 
плаќање на данокот на доход, Службата на оп-
штественото книговодство ќе ја изврши наплатата 
на данокот од жиро-сметката на даночниот обврз-
ник. 

Член 13 
Конечната пресметка на данокот се утврдува 

со завршната сметка. 
Ако даночниот обврзник со аконтациите платил 

помал износ на данокот во однос на утврдената 
пресметка по завршната сметка, должен е разли-
ката меѓу платената аконтација и пресметаниот да-
нок да ја плати во рок од 15 дена од денот на ис-
текот на рокот за предавање на завршната сметка. 

Член 14 
Даночниот обврзник е должен, во рокот про-

пишан за предавање на завршната сметка, да и 
достави на организационата единица на Службата 
на општественото книговодство пресметка на да-
нокот на посебен обврзник. 

Член 15 
Даночниот обврзник кој не го платил данокот 

во роковите од членовите 12 и 13 од овој закон, на 
износот на неплатениот данок, ќе плати камата по 
стапка од 0,5 промила за секој ден од задоцнува-
њето до денот на плаќањето. 



31 декември 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 47 - Стр. 1275 

Член 16 
Даночниот обврзник има право на враќање на 

неправилно или повеќе платениот износ на дано-
кот на доход од износот што бил должен да го 
плати. 

За враќање на данокот одлучува надлежната 
организациона единица на Службата на општестве-
ното книговодство во рок од 15 дена од денот на 
поднесувањето на барањето. 

Ако Службата на општественото книговодство 
утврди дека барањето на даночниот обврзник е оп-
равдано, таа е должна враќањето на данокот да 
го изврши во рок од 5 дена по истекот на рокот 
од претходнот став. 

Враќањето се врши на товар на сметката на 
приходите на Републиката. 

Ако даночниот обврзник не побара враќање на 
неправилно или повеќе платениот данок, тој из-
нос ќе се земе како аконтација за наредниот пе-
риод. 

Член 17 
За застареноста на данокот ќе се применуваат 

соодветните одредби од Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 18 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии да донесе поблиски прописи за начинот на 
пресметување и плаќање на данокот, како и да 
пропише образец за пресметување на данокот на 
доход. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 
Со парична казна до десеткратен износ од по-

малку пресметаниот данок, а најмалку со 10.000 
динари, ќе се казни за стопански престап даноч-
ниот обврзник кој: 

1. при утврдувањето на даночните основици и 
даночните олеснувања наведе неточни податоци во 
образецот за пресметување поради што е намалена 
даночната основица; и 

2. не води посебна книговодствена евиденција 
од која може да се утврди даночната основица. 

За стопански престап од претходниот став ќе 
се казни со парична казна од 1.000 до 4.000 динари 
и одговорното лице на даночниот обврзник. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
По исклучок од одредбите на член 10, став 3 

од овој закон, стапките на данокот на доход за 
1974 година можат да се зголемуваат во текот на 
таа година. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

459. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Се прогласува Законот за експропријација, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 декември 1973 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 27 декември 1973 година. 

Број 03-49 
28 декември 1973 година 

Скопје 

З А К О Н 
ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Недвижност може да се експроприра кога е 

тоа потребно заради изградба на стопански, стан-
бени, комунални, туристички, здравствени, култур-
ни и спортски објекти, објекти за народната одбра-
на, цивилна заштита и други објекти од општ 
интерес. 

Недвижноста може да се експроприра и кога 
е тоа потребно заради изведување на други работи 
од општ интерес. 

Недвижност може да се експроприра особено 
заради: 

— изградба на железнички пруги, патишта, 
мостови, аеродроми, канали, како и заради поди-
гање згради и постројки што се наменети за одр-
жување и користење на овие објекти; 

— изградба на централи за производство на 
електрична енергија и постројки за пренос и раз-
ведување на таква енергија; 

— подигање и проширување на фабрики и фа-
брички постројки, отворање и проширување на 
рудници; 

— подигање постројки на телеграфската, те-
лефонската, радио и телевизиската мрежа; 

— подигање на тврдини, воени вежбалишта и 
други објекти за потребите на народната одбрана 
и цивилната заштита; 

— истражување на рудно и друго богатство во 
утробата на земјата; 

— регулација на течни води и порои (суводо-
лици); 

— наводнување, исушување, санација и мелио-
рација на земјишта; 

— пошумување; 
— изградба на населби, улици, плоштади, пар-

кинг-плацеви и паркови и скверови; 
— изградба на водовод, канализација, гасовод, 

гробишта и други комунални објекти; 
— уредување на градежно земјиште за изград-

ба на објекти од општ интерес; 
— подигање на станбени и работни згради; 
— подигање на силоси, расадници, семенски и 

приплодни станици; 
— подигање на училишта, музеи, уметнички 

галерии и други објекти за просветни и културни 
цели; 

— подигање на болници, лекувалишта и други 
објекти за здравствени и социјални цели; 

— подигање на домови за физичка култура и 
спорт, вежбалишта, игралишта, спортски објекти. 

Недвижност не може да се експроприра со цел 
за земјоделска обработка. 

Член 2 
Предмет на експропријација можат да бидат 

само недвижности во сопственост на граѓани, гра-
ѓанско-правни лица, општествено-политички орга-
низации, општествени организации и здруженија 
на граѓани. 

Член 3 
Со експропријацијата недвижноста што порано 

била сопственост на граѓани, граѓанско-правни ли-
ца и здруженија на граѓани, се пренесува од неј-
зиниот сопственик во општествена сопственост 
(потполна експропријација). 

Потполната експропријација на земјиште ја 
опфаќа и зградата и другите градежни објекти 
од траен карактер што се наоѓаат на тоа земјиште. 

Член 4 
Со експропријацијата може да се установи 

службеност на земјиште и згради, како и закуп 
на земјиште (непотполна експропријација). 

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

\ 
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Закуп може да се установи во случај кога зем-
јиштето, со оглед на целта за која се предлага за-
купот, ќе треба да се користи само за ограничено 
време, а најмногу до пет години (со цел за истра-
жување на рудно и друго богатство, за користење 
на каменоломи и сл.). 

По исклучок, од оправдани причини, по бара-
ње на корисникот на експропријацијата, со реше-
ние на општинскиот орган на управата од член 25 
на овој закон рокот од претходниот став може да 
биде продолжен со тоа што закупот не може да 
трае вкупно повеќе од 10 години. 

Член 5 
Привремено може да се заземе земјиште што 

треба да послужи додека се изгради објект или се 
изведат други работи од општ интерес на друго 
определено земјиште (привремено да се смести 
механизацијата што е потребна за изградба или 
работа на објектот, да се подигнат бараки за при-
времено сместување на работниците што ќе работат 
на објектот и сл.). 

Привременото заземање ќе се укине штом ќе 
престане потребата поради која тоа е определено. 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
експропријацијата на недвижности се применуваат 
и на привременото заземање на земјиште, доколку 
од одделни одредби на овој закон не произлегува 
нешто друго. 

Член 6 
Недвижност може да се експроприра дури от-

како на начинот определен со овој закон е утвр-
дено дека постои општ интерес за изградба на об-
јект односно за изведување на други работи на 
таа недвижност. 

Член 7 
Експропријација може да се врши за потребите 

на општините и Републиката, месна заедница, са-
моуправна интересна заедница, организација на 
здружен труд и друга самоуправна организација, 
општествено-политичка организација, општествена 
организација и здружение на граѓани (корисник на 
експропри ј ациј ата). 

Во градовите и населбите од градски карактер 
експропријација може да се врши само во корист 
на општината за потребите на корисниците од став 
1 на овој член. 

Член 8 
Недвижност не може да се експроприра ако не 

се обезбедени средства за плаќање на надоме-
стокот. 

Член 9 
Со експропријацијата на недвижноста корисни-

кот на експропријацијата се здобива со правото 
таа недвижност да ја користи за целта заради ко-
ја е извршена експропријацијата. 

Член 10 
Ако при експропријацијата на еден дел од не-

движноста се утврди дека сопственикот нема сто-
пански интерес да го користи преостанатиот дел, 
односно ако поради тоа на преостанатиот дел е 
оневозможена или битно влошена неговата дото-
гашна егзистенција ќе се експроприра, по негово 
барање, и тој дел. 

Како преостанат дел во смисла на став 1 ма 
овој член, се смета како преостанатиот дел од пар-
целата што не е експроприран, така и преостана-
тиот дел од целокупниот неекспроприран недвижен 
имот на поранешниот сопственик (земјишта и об-
јекти што се наоѓаат на нив) или само дел од него. 

Службеното лице што ја води постапката за 
експропријација е должно да го поучи сопствени-
кот дека може да поднесе барање во смисла на 
ставовите 1 и 2 од овој член. 

Барањето за експропријација на преостанатиот 
дел на недвижноста може да се поднесе до доне-
сувањето на првостепено решение за експропри-
јација. 

Член И 
За експроприраната недвижност на сопствени-

кот му припаѓа правичен надоместок. 

Надоместокот за експроприраната недвижност 
паѓа на товар на корисникот на експропријацијата. 

Член 12 
Кога е потребно, заради изградба на објект или 

изведување на други работи определени со овој 
закон (член 1), правото на користење на земјиште 
во општествена сопственост, или некое друго пра-
во, да се пренесе од еден носител на тоа право врз 
друг носител, тој пренос се врши според посебната 
постапка што е предвидена со овој закон. 

Глава И 

УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ИНТЕРЕС 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ 

Член 13 

Општиот интерес за изградба на определен об-
јект односно за изведување на други работи на 
недвижност за која постои план за реализација на 
урбанистичкиот план или одлука на општината со 
која се регулира режимот и условите за градење 
во населените места, се утврдува со тој план од-
носно одлука,. 

Ако актот за изградба на определен објект го 
донесло собранието на општината или Републиката, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија (во натамошниот текст: 
Извршниот совет), односно сојузниот или репуб-
личкиот секретар за народна одбрана за воени об-
јекти, а не постои план за реализација на урбани-
стичкиот план, се смета дека со тој акт е утврден 
општиот интерес за изградба на тој објект на зем-
јиштето што треба да се експроприра. 

Општиот интерес може да се утврди и со од-
делен акт на органите од став 2 на овој член (со 
закон, уредба, одлука, решение и сл.). 

Општиот интерес за истражување на рудно или 
друго природно богатство се утврдува со дозвола 
од надлежниот републички орган на управата де-
ка тоа истражување може да се врши на земјиште-
то за кое се има намера да се предложи експро-
пријација. 

Против актите што се донесени во смисла на 
став 2 и 4 на овој член не може да се поведе уп-
равен спор. 

Член 14 
Ако зградата на која постои право на сопстве-

ност, за која постои намера да се предложи екс-
пропријација, се наоѓа на земјиште во општестве-
на сопственост кое со урбанистичкиот односно про-
сторниот план или со одлуката на општината со 
која се регулира режимот и условите на градење 
во населените места е определено за станбена или 
комунална изградба., општиот интерес за таква из-
градба на земјиштето на кое се наоѓа зградата се 
утврдува со тој план односно одлука. 

Одлуката на собранието на општината од став 
1 на овој член мора, покрај другото, да ги содржи 
границите на земјиштето и целта за која тоа мо-
же да биде употребено. 

Член 15 
Во случај кога општиот интерес не е утврден 

според членовите 13 и 14 на овој закон, експро-
пријација може да се предложи дури откако со-
бранието на општината на седница, а на образло-
жен предлог од корисникот на експропријацијата, 
ќе донесе решение (член 16) дека изградбата на об-
јектот на определеното место е од општ интерес 
и дека може да се пристапи кон експропријација. 

Член 16 
Ако одлуката за изградба на определен објект 

односно за изведување на други работи на недвиж-
ности за кои не е донесен план за реализација ја 
донела организација на здружен труд или друга 
организација или државен орган, освен органите од 
ставовите 2 и 4 на член 14 од овој закон, решение 
за тоа дека изградбата на тој објект на земјиштето 
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за кое се има намера да се предложи експропри-
јација е од општ интерес, донесува на седница со-
бранието на општината на чие подрачје се наоѓа 
тоа земјиште, по предлог на организацијата одно-
сно државниот орган што го бара утврдувањето па 
општиот интерес. 

Организацијата или државниот орган од став 1 
на овој член се должни во предлогот за утврду-
вање на општиот интерес да ги назначат податоците 
од член 23 и да ги приложат доказите од член 24, 
став 1, точка 1 и 2 од овој закон. 

Ако земјиштето од став 1 на овој член се нао-
ѓа на подрачјата на повеќе општини, утврдувањето 
на општиот интерес се врши со усогласена одлука 
на тие општини, што ја донесуваат нивните собра-
нија. Ако за тоа не се постигне согласност, по ба-
рање на една од општините, одлука за утврдува-
ње на општиот интерес донесува Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Против решението со кое се утврдува општиот 
интерес според одредбите на ставовите 1 и 3 на 
овој член не може да се изјави жалба, а може да 
се поведе управен спор, но со тоа не се запира 
постапката по предлогот за експропријација. 

Решението за експропријација донесено пред 
окончувањето на управниот спор не може да се 
изврши и престанува да важи ако со пресудата до-
несена во тој спор е поништено или укинато ре-
шението со кое се утврдува дека изградбата на 
објектот е од општ интерес и дека може да се 
пристапи кон експропријација. 

Глава III 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА СО ЦЕЛ 
ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Член 17 
Оној што има намера да предложи експропри-

јација, може да бара, заради изработување на ин-
вестиционен елаборат, поднесување на предлог на 
утврдување на општиот интерес или поднесување 
на предлог за експропријација, да му се дозволи 
на определената недвижност да ги изврши потреб-
ните подготвителни дејствија, како што е испиту-
вање на земјиштето, премерување и слично. 

Член 18 
Во предлогот за дозвола за вршење на подгот-

вителни дејствија мора да се назначи целта за-
ради која се има намера да се предложи експро-
пријација, недвижноста на која предлагачот има 
намера да ги врши подготвителните дејствија, соп-
ственикот на таа недвижност, природата, обемот и 
целта на дејствијата, како и времето на нивното 
траење. 

По предлогот за дозвола за вршење на подгот-
вителни дејствија решава управниот орган на со-
бранието на општината надлежен за донесување на 
решение за експропријација. 

Член 19 
Ако подносителот на предлогот за дозвола за 

вршење на подготвителни дејствија докаже дека 
такви дејствија му се потребни за целта опреде-
лена со овој закон, надлежниот орган ќе ги доз-
воли таквите подготвителни дејствија. 

При донесувањето на решение за дозвола за 
вршење на подготвителни дејствија надлежниот 
орган ќе води сметка за тоа тие дејствија да не се 
вршат во време непогодно за сопственикот на не-
движноста со оглед на културата што се одгледу-
ва на земјиштето и целта за која тој ја користи 
недвижноста. 

Во тоа решение мораат, покрај другото, да се 
наведат подготвителните дејствија што може да ги 
врши предлагачот, како и рокот до кој треба да ги 
изврши. 

Со тоа решение не може да се дозволи изве-
дување на градежни и други слични работи, 

Член 20 
Против решението донесено по предлог за доз-

вола за вршење на подготвителни дејствија може 
да се изјави жалба. 

Член 21 
Оној во чија корист е дозволено вршење на 

подготвителни дејствија е должен да му плати за 
тоа надоместок на сопственикот на недвижноста 
на која се дозволени таквите дејствија. 

Глава IV 

РЕШЕНИЕ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Член 22 
Предлог за експропријација може да поднесе 

општината, Републиката, месната заедница, орга-
низација на здружен труд или друга самоуправна 
организација, општествено-политичка организација 
или здружение на граѓани дури откако според од-
редбите на овој закон ќе се утврди општиот инте-
рес за изградба на објектот. 

Предлогот за експропријација му се поднесува 
на општинскиот орган на управата надлежен за 
имотноправните работи. 

Од името на општината и Републиката и ме-
сната заедница предлогот за експропријација го 
поднесува јавниот правобранител. 

Предлогот за експропријација може да се под-
несе само за време на важењето на одлуката за 
изградба на објектот, урбанистичкиот план или од-
луката на општината со која се регулира режимот 
и условите на градење во населените места. 

Ако општиот интерес е утврден со решение на 
собранието на општината, предлог за експроприја-
ција може да се поднесе во рок од две години од 
денот на донесувањето на тоа решение. 

Член 23 
Во предлогот за експропријација на недвижност 

мораат да бидат назначени: 
1) предлагачот на експропријацијата; 
2) недвижноста за која се предлага експропри-

јацијата како и местото каде што се наоѓа таа не-
движност; 

3) сопственикот на недвижноста за која се 
предлага експропријација и неговото живеалиште 
или седиште; 

4) објектот заради чија изградба се предлага 
експроприј ациј ата. 

Член 24 
Кон предлогот за експропријација мора да се 

поднесе: 
1. податоци од премерот и катастарот на зем-

јиштето за недвижноста за која се предлага еке-
проприј аци ј ата; 

2. потврда од службата на општественото кни-
говодство дека предлагачот на експропријацијата 
има обезбедено средства приближно во висина која 
е потребна за плаќање на надоместок за експро-
прираната недвижност; 

3. доказ за утврдување на општиот интерес за 
изградба на објектот. 

Ако општиот интерес за изградба на објектот е 
утврден со акт донесен врз основа на член 13, став 
2 на овој закон, кон предлогот за експропријација 
се поднесува актот од собранието на општината, од 
Извршниот совет односно од сојузниот или репуб-
личкиот секретар за народна одбрана со кој се 
потврдува дека со одлука на тој орган е утврдена 
потесна локација која го опфаќа земјиштето за кое 
се има намера да се предложи експропријацијата. 

Ако општиот интерес е утврден со дозвола од 
надлежниот републички орган на управата за ра-
бота на истражување на рудно и друго богатство 
(член 13, став 4) кон предлогот за експропријација 
се поднесува таа дозвола. 

Ако општиот интерес е утврден врз основа на 
урбанистички план или одлука на општината со 
која се регулира режимот и условите на градење 
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во населените места (член 14), кон предлогот за 
експропријација се поднесува тој план или одлу-
ка и тоа во изводи што се однесуваат на грани-
ците на земјиштето и на целта за која тоа мора да 
биде употребено. 

Ако општиот интерес е утврден со решение на 
надлежниот орган (член 15 и 16), кон предлогот за 
експропријација се поднесува тоа решение. 

Член 25 
Решение по предлогот за експропријација до-

несува општинскиот орган на управата, надлежен 
за имотноправните работи на чие подрачје се на-
оѓа недвижноста за која се предлага експроприја-
ција, според одредбите на Законот за општата уп-
равна постапка. 

Член 26 
Ако кон предлогот за експропријација се под-

несени пропишаните исправи и ако со нив се утвр-
дени потребните факти, општинскиот орган на уп-
равата, надлежен за имотноправните работи, со ре-
шение ќе го усвои предлогот за експропријација, 
а во противно ќе го одбие тој предлог. 

Член 27 
По запознавањето на сопственикот со предло-

гот за експропријација, не може да се врши оту-
ѓување на недвижноста за која е предложена екс-
пропријација. Евентуалното отуѓување на ваква 
недвижност нема правно дејство спрема корисни-
кот на експропријацијата. 

Член 28 
Решението со кое се усвојува предлогот за екс-

пропријација треба, покрај другото, да содржи: 
1. назначување на актот врз основа на кој е 

утврден општиот интерес; 
2. назначување на корисникот на експроприја-

цијата; 
3. назначување на недвижноста што се експро-

прира со наведување на податоци од премерот и 
катастарот на земјиштето; 

4. назначување на сопственикот на експропри-
раната недвижност и неговото живеалиште или 
седиште; 

5. назначување на објектот или работите заради 
чија изградба односно изведување се експроприра 
недвижноста; 

6. назначување дека сопственикот нема право 
на надоместок кога се работи за објект што е из-
граден без пропишана дозвола од надлежниот др-
жавен орган. 

Член 29 
Против решението на општинскиот орган на 

управата, надлежен за имотноправните работи, што 
е донесено по предлогот за експропријација може 
да се изјави жалба до надлежниот републички 
орган. 

Член 30 
Трошоците на постапката за експропријација 

паѓаат на товар на корисникот на експропријаци-
јата. 

Член 31 
Корисникот на експропријацијата се здобива 

со правото на владение на експроприраната не-
движност со денот на правосилноста на решението 
за експропријација, или со денот што е определен 
со тоа решение, а кој не може да падне пред пра-
восилноста на решението за експропријација. 

По исклучок, Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, по ба-
рање од предлагачот што поднел доказ дека има 
обезбедени средства за плаќање на надоместокот 
за експроприраната недвижност, може да реши таа 
недвижност да му се предаде во владение пред 
правосилноста на решението за експропријација, 
ако утврди дека е тоа неопходно поради итноста 
на случајот или за да се отстрани позначителна 
штета, 

Ако утврди дека тоа е неопходно поради ит-
носта на случајот или за да се отстрани позначи-
телна штета, сојузниот односно републичкиот се-
кретар за народна одбрана може да реши недвиж-
носта да се предаде во владение пред правосилно-
ста на решението за експропријација кога таа се 
експроприра за изградба на воен објект. 

Ако на експроприраното земјиште постои згра-
да, друг објект или насади, надлежниот орган не 
може на корисникот на експропријацијата да му ја 
предаде во владение таа недвижност пред да ја 
утврди нивната вредност или да обезбеди докази 
за вредноста на таа недвижност. Поранешниот соп-
ственик ќе се покани да присуствува на утврду-
вањето на овие факти. 

Ако корисникот на експропријацијата стапил 
во владение на експроприраната недвижност пред 
правосилноста на решението за експропријација, а 
предлогот за експропријација во натамошната по-
стапка биде правосилно одбиен, корисникот на екс-
пропријацијата е должен да ја надомести штетата 
што му ја сторил на сопственикот со влегувањето 
во владение на недвижноста. 

Член 32 
Корисникот на експропријацијата може до пра-

восилноста на решението за експропријација да се 
откаже од предлогот за експропријација. 

Правосилното решение за експропријација ќе 
се поништи ако корисникот на експропријацијата и 
поранешниот сопственик заеднички го бараат тоа. 

По барање од поранешниот сопственик на екс-
проприраната недвижност ќе се поништи право-
силното решение за експропријација во целост или 
делумно, ако корисникот на експропријацијата во 
рок од три години од правосилноста на тоа реше-
ние не извршил со оглед на природата, големината 
и вредноста на објектот за чија изградба е експро-
прирана недвижноста, позначителни работи на тој 
објект, доколку со овој закон не е определено по-
инаку. 

Барање за поништување на решението за екс-
пропријација поранешниот сопственик може да 
поднесе и по истекот на три години од правосил-
носта на тоа решение, с^ додека корисникот на 
експропријацијата нема извршено позначителни ра-
боти, но не по истекот на 10 години од денот на 
правосилноста на решението за експропријација. 

По истекот на рокот од претходниот став екс-
проприраната недвижност, доколку била одземена 
од владението на поранешниот сопственик, остану-
во во општествена сопственост со која управува 
општината. 

Ако експроприраната недвижност не била ни 
одземена од владението на поранешниот сопстве-
ник тој може да поднесе барање за поништување 
на решението за експропријација и по истекот на 
10 години од неговата правосилност. 

По барањето за поништување на решението за 
експропријација и по откажувањето од предлогот 
за експропријација решава органот кој за предло-
гот за експропријација решавал во прв степен, а 
имотните односи меѓу корисникот на експроприја-
цијата и сопственикот на недвижноста ќе се реша-
ваат во случај на спор пред суд од општа надлеж-
ност. 

Глава V 

НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИРАНИОТ 
ИМОТ 

1. Висина на надоместокот 

Член 33 
Надоместокот за експроприраното земјоделско 

земјиште се определува според пазаришната цена 
на земјоделското земјиште што се купува и про-
дава за земјоделска обработка, а не за изградба на 
станбени згради и други градежни објекти. 

Како пазаришна цена на земјоделското земји-
ште од претходниот став се зема цената што се 
формира на подрачјето на местото односно насед-
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бата каде што се наоѓа земјиштето. Ако на тоа 
подрачје не се формира пазаришна цена, се зема 
предвид пазаришната цена што се формира на со-
седното подрачје. 

Ако врз пазаришната цена влијаат околности-
те што земјоделското земјиште се наоѓа во насел-
би или во туристички подрачја, или во близина 
на тие населби односно подрачја и новоизградени 
сообраќајници, вештачки езера, канали, мелиора-
циони или други објекти, надоместокот ќе се намали 
сразмерно со влијанието од тие околности. 

Како надоместок за експроприрано земјоделско 
земјиште според одредбите на горните ставови на 
поранешниот сопственик ќе му се признае и вред-
носта на вложените инвестиции според состојбата 
во која се наоѓаат во моментот на експроприја-
цијата. 

Член 34 
Надоместокот за експроприрано градежно зем-

јиште, за национализирано градежно земјиште и 
за земјиште што станало општествена сопственост 
во потесните градежни реони на градовите и на-
селбите од градски карактер, се определува според 
пазаришната цена на најблиското земјоделско 
земјиште односно според пазарната цена на нај-
блиското земјоделско земјиште што се наоѓа над-
вор од потесниот градежен реон и при тоа во се се 
применуваат одредбите од претходниот член. 

Член 35 
На поранешниот сопственик му припаѓа пра-

вичен надоместок и за трајните насади што се по-
дигнати на земјиштето споменато во членовите 33 
и 34 на овој закон. 

Член 36 
Надоместокот за експроприран градежен објект 

се определува според градежната вредност на објек-
тот во местото каде што тој се наоѓа. 

Градежната вредност особено ги опфаќа: вред-
носта на материјалот, вредноста на работната рака 
потребна за изградба на таква зграда, трошоците 
за транспорт на материјалот, стварните трошоци за 
уредување на градежното земјиште доколку се 
вложени на тоа земјиште и трошоците за израбо-
тување на техничка документација. 

Кога се експроприра станбена зграда или стан 
како одделен дел од зграда во кој живее поранеш-
ниот сопственик, а тој изјави дека станбеното пра-
шање сака да си го реши сам со изградба на се-
мејна станбена зграда или со купување на стан, 
нему ќе му се даде надоместок и за трошоците за 
уредување на градежното земјиште на кое ќе ја 
гради зградата односно надоместок за вредноста на 
уредувањето на градежното земјиште која влегува 
во цената на станот што сака да го купи, и тоа 
само за површината што од него се експроприра. 

Градежната вредност на објектот се намалува 
зависно од векот на траењето односно состојбата 
во која се наоѓа објектот во моментот на опреде-
лувањето на надоместокот и временските можности 
за неговото натамошно користење. 

Член 37 
Висината на надоместокот за експроприраната 

недвижност се утврдува според околностите во 
времето на донесувањето на првостепената одлука 
на надоместокот. 

Член 38 
Ако експроприраните недвижности од разни 

видови се во сопственост на ист сопственик, при 
определувањето на надоместокот за експроприра-
ната недвижност одделно се искажува надоместо-
кот за одделни видови на тие недвижности (зем-
јишта, згради, уреди и други објекти), а одделно 
надоместокот за трајните насади и посевите што се 
наоѓаат на земјиштето. 

Член 39 
Надоместокот за експроприраната недвижност 

се определува во готови пари. 
По предлог на една од странките судот може 

да го определи надоместокот, во целост или делум-
но, со давање во сопственост друга недвижност, 

ако корисникот на експропријацијата има таква 
недвижност и ако на таква недвижност може да 
постои право на сопственост. 

Ако се експроприра земјоделско земјиште на 
земјоделец, надоместокот според став 2 на овој 
член може да се определи само според неговото 
согласување. 

Странките можат да се спогодат надоместокот 
да се состои, во целост или делумно, со давање на 
друга недвижност на која може да постои право 
на сопственост или во некој друг вид. 

Член 40 
Ако се експроприра станбена зграда или стан 

како одделен дел на зграда, корисникот на експро-
пријацијата е должен, пред уривањето на зграда-
та, на носителите на станарско право на таа згра-
да или стан, да им обезбеди користење на друг 
соодветен стан, доколку заинтересираните лица не 
се спогодиле поинаку. 

Ако се експроприра станбена зграда или стан 
како одделен дел од зграда во кој живее сопстве-
никот, нему ќе му се понуди во замена друга соод-
ветна зграда односно стан, а за евентуалната раз-
лика во вредноста меѓу експроприната и понуде-
ната недвижност од поранешниот сопственик ќе 
се бара разликата да ја дополни во готови пари 
односно на овој ќе му се понуди дополнување во 
готови пари. 

Доколку разликата од претходниот став треба 
да ја дополни поранешниот сопственик, а тој нема 
сопствени средства за тоа, корисникот на експро-
пријацијата е должен за плаќање на оваа разлика 
да му обезбеди користење на кредит под најповол-
ни кредитни услови утврдени од деловните банки 
за кредитирање на станбената изградба на подрач-
јето каде што се наоѓа експроприраниот имот. 

Во случајот од претходниот став ќе се пресме-
таат како трошоците за уредување на градежното 
земјиште на кое се наоѓа експроприраниот имот, 
така и трошоците за уредување на градежното зем-
јиште на кое се наоѓа недвижноста што на пора-
нешниот сопственик му се дава во замена. 

Ако меѓу поранешниот сопственик и корисни-
кот на експропријацијата од став 2 на овој член 
не се постигне спогодба за замената, одлука ќе 
донесе судот според одредбите на членовите 53—56 
од овој закон. 

По исклучок од став 2 на овој член, по барање 
на поранешниот сопственик, корисникот на експро-
пријацијата е должен да му обезбеди користење на 
друг соодветен стан, но во тој случај надоместокот 
за делот на експроприраната недвижност во кој тој 
живеел ќе му се намали за 30%. 

Член 41 
Ако се експроприра деловна зграда или де-

ловна просторија, во која поранешниот сопственик 
врши дозволена работна дејност, корисникот на 
експропријацијата, доколку не може да му се даде 
во замена друга соодветна деловна зграда или де-
ловна просторија, е должен, пред уривањето на об-
јектот, по барање на поранешниот сопственик не-
му да му обезбеди користење на друга деловна 
зграда или деловна просторија, што по површина 
ќе одговара за вршење на неговата работна деј-
ност, имајќи ја предвид и нејзината локација. 

Во случај од претходниот став надоместокот за 
експроприраната недвижност се намалува за 30%. 

Член 42 
Ако се експроприра зграда или одделен дел од 

зграда што се изградени без пропишана дозвола 
од надлежниот орган, а прибавувањето на таква 
дозвола било предвидено со прописите што важе-
ле во времето кога објектот бил изграден, поране-
шниот сопственик нема право на надоместок. Тој 
може да ја урне зградата и да го однесе материја-
лот од таа зграда во рокот што ќе му го определи 
надлежниот орган, 
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Член 43 
Поранешниот сопственик на експроприраната 

недвижност нема право на надоместок за вложу-
вањата што ги извршил по денот кога е писмено 
известен за поднесениот предлог за експроприја-
ција или откога тоа ќе му биде соопштено при со-
слушување како странка. 

Член 44 
Ако на корисникот на експропријацијата му е 

предадена недвижноста пред правосилноста на ре-
шението за експропријација, сопственикот има пра-
во да избира да му се определи надоместок според 
околностите во времето на предавањето на не-
движноста или во времето на донесувањето на пр-
востепената одлука на надоместокот. 

Член 45 
Поранешниот сопственик на експроприрано зем-

јиште има право да ги симне од тоа земјиште по-
севите и да ги собере плодовите. 

Органот надлежен за донесување на решение 
за експропријација може, во итни случаи, на ко-
рисникот на експропријацијата, по негово барање, 
да му дозволи на експроприраното земјиште да за-
почне да извршува работи пред да стасаат посе-
вите или плодовите за жетва односно берба. 

Против решението од став 2 на овој член мо-
же да се изјави жалба до надлежниот републички 
орган. 

Ако поранешниот сопственик не бил во мож-
ност да ги симне посевите или да ги собере пло-
довите поради тоа што на корисникот на експропри-
јацијата му е дозволено да ги започне работите на 
експроприраното земјиште пред симнувањето на 
посевите или собирањето на плодовите, поранеш-
ниот сопственик има право на надоместок за по-
севите или плодовите, по одбивањето на потребни-
те трошоци што би ги имал сопственикот до жет-
вата или бербата. 

Член 46 
Во случај на установување на службеност на-

доместокот се определува во износ за кој поради 
установената службеност е намалена вредноста на 
земјиштето или на зградата. 

Висината на намалената вредност на земјиште-
то или на зградата се утврдува според постапката 
за определување на надоместокот пропишана со 
овој закон. 

Сопственикот нема право на надоместок ако 
поради установената службеност земјишето или 
зградата не изгубиле од својата вредност. 

Член 47 
Во случај на установување закуп надоместо-

кот се определува во висина на закупнината што 
се остварува на најблиските слични земјишта. 

Надоместокот може да се определи во форма 
на еднократен износ за сето време на траењето на 
закупот или во повремени давања што се плаќаат 
во еднакви временски растојанија. 

Надоместокот се смета од денот кога корисни-
кот на експропријацијата стапил во посед на зем-
јиштето. 

Ако со установувањето на закуп на сопстве-
никот на земјиштето му се нанесува стварна штета, 
во надоместокот влегува и износот на таа штета. 

Член 48 
Надоместокот за привремено заземање на зем-

јиште и во случај на дозвола за вршење на под-
готвителни дејствија се определува во висина и 
на начин како што е тоа во овој закон опреде-
лено за надоместокот во случај на установување 
на закуп. 

Член 49 
При определувањето на надоместокот ќе се оце-

нат и личните и семејните прилики на поранеш-
ниот сопственик само ако приходите од експропри-
раната недвижност се од суштествено значење за 
неговата материјална егзистенција т. е. ако тие 
претставуваат единствен или главен извор на не-
говата материјална егзистенција. 

2. Постапка за определување на надоместокот 

Член 50 
По правосилноста на решението за експропри-

јација општинскиот орган за управување, надле-
жен за имотноправните работи, е должен без од-
лагање да закаже и одржи усна расправа за спо-
годбено определување на надоместокот за експро-
прираната недвижност. 

Корисникот на експропријацијата е должен на 
органот од став 1 на овој член да му поднесе пи-
смена понуда за висината на надоместокот во рок 
од 15 дена од денот на правосилноста на решението 
за експропријација. 

Органот од став 1 на овој член без одлагање 
примерок од понудата му доставува на поранеш-
ниот сопственик на експроприраната недвижност и 
од управните и други органи и организации при-
бавува известување за фактите што можат да би-
дат од значење за спогодбено определување виси-
ната на надоместокот. 

Член 51 
Со спогодбата за надоместок на експроприра-

ната недвижност мораат да бидат определени осо-
бено формата и висината на надоместокот и рокот 
во кој корисникот на експропријацијата е должен 
да ја исполни обврската во поглед на надоместокот. 

Спогодбата за надоместокот се внесува во за-
писникот, кој мора да ги содржи сите податоци не-
опходни за исполнување на обврската на корисни-
кот на експропријацијата. 

Спогодбата за надоместокот е склучена кога 
двете странки ќе го потпишат записникот во кој е 
внесена спогодбата. 

Записникот во кој е внесена спогодбата за на-
доместокот има сила на извршен наслов. 

Член 52 
Еден примерок од записникот, во кој е внесена 

спогодбата за надоместокот, општинскиот орган на 
управата, надлежен за имотноправните работи, ќе 
му достави на надлежниот јавен правобранител во 
рок од еден месец од денот на склучувањето на 
спогодбата, а ако таков не биде доставен, спогод-
бата не предизвикува правно дејство. 

Ако надлежниот јавен правобранител оцени 
дека странките склучиле спогодба за надоместокот 
на штета на општествената заедница ќе поднесе 
тужба до надлежниот суд за поништување на спо-
годбата за надоместокот. 

Тужба за поништување на спогодбата за надо-
местокот јавниот правобранител може да поднесе 
во рок од 3 месеци од денот на приемот на запи-
сникот за склучената спогодба за надоместокот. 

Член 53 
Ако спогодба за надоместокот не се постигне 

во рок од три месеци од денот на правосилноста 
на решението за експропријација, општинскиот ор-
ган на управата, надлежен за имотно-правните ра-
боти, го доставува без одлагање правосилното ре-
шение за експропријација со списите до општин-
скиот суд на чие подрачје се наоѓа експроприра-
ната недвижност, заради определување на надо-
местокот. 

Органот од став 1 на овој член може и пред 
истекот на рокот од три месеци да му ги достави 
списите на општинскиот суд, ако од изјавите и 
однесувањето на странките заклучи дека не може 
да дојде до спогодбено определување на надоме-
стокот. 

Ако органот не постапи според одредбата од 
став 1 на овој член, поранешниот сопственик на 
експроприраната недвижност може непосредно да 
му се обрне на судот заради определување на на-
доместокот. 

Општинскиот суд донесува, по службена долж-
ност, во вонпроцесна постапка, одлука за надоме-
стокот за експроприраната недвижност, откако ќе 
изведе докази потребни за определување на надо-
местокот и ќе им даде на странките можност на 
рочиштето да се изјаснат за тоа. 
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Член 54 
За надоместокот за експроприраната недвиж-

ност општинскиот суд расправа и одлучува во со-
вет кој се состои од еден судија, како претседател 
на советот, и двајца судии-поротници. 

Член 55 
Трошоците на постапката заради спогодбено 

утврдување на надоместокот за експроприраната 
недвижност паѓаат на товар на корисникот на екс-
проприј ациј ата. 

Трошоците на судската постапка за определу-
вање на надоместокот судот ги определува сраз-
мерно на успехот на странките во таа постапка. 

Во приемот на списите за утврдување на надо-
местокот, судот по слободна оценка ќе определи 
извесен износ потребен за покривање на издато-
ците во таа постапка и ќе му наложи на корисни-
кот на експропријацијата, во рок определен од су-
дот да го депонира тој износ во судот. Ако кори-
сникот не постапи по ова решение, судот ќе и на-
ложи на службата на општественото книговодство 
тој износ да го пренесе од жиро-сметката на ко-
рисникот на жиро-сметката на судот. Натамошните 
трошоци ги сноси однапред секоја странка што 
дава предлог да се преземе дејствие кое предиз-
викува нови трошоци. 

Член 56 
Постапката за определување на надоместокот за 

експроприрана недвижност е итна. 

Член 57 
Корисникот на експропријацијата е должен во 

рок од 15 дена од денот на доставувањето на пра-
восилната одлука со која е определен надоместо-
кот во пари, да му го исплати надоместокот на по-
ранешниот сопственик. 

Ако на корисникот на експропријацијата му е 
предадена експроприраната недвижност пред пра-
восилноста на решението за експропријација или 
пред правосилноста на одлуката за надоместокот, 
тој е должен на износот на надоместокот на пора-
нешниот сопственик да му плати камата во висина 
на каматата пропишана за штедните влогови по 
видување од денот на предавањето на недвижно-
ста до истекот на рокот од став 1 на овој член. 

Ако корисникот на експропријацијата во рокот 
од став 1 на овој член не му го исплати надоме-
стокот на поранешниот сопственик, должен е на 
износот на неисплатениот надоместок да плати двој-
на камата од претходниот став од денот на исте-
кот на тој рок до денот на исплатата. 

За извршување на непарични обврски рокот 
се определува со одлуката за надоместокот. 

Член 58 
Ако поради експропријацијата згаснала хипо-

теката, правото на продолжување или некое друго 
стварно право кое пред експропријацијата постое-
ло на експроприраната недвижност, корисникот па 
експропријацијата е должен износот на надоме-
стокот да го положи кај банката на одделна сметка. 

Во таков случај банката ќе му го намири на-
доместокот на сопственикот на експроприраната 
недвижност, односно побарувањето на имателот на 
стварното право, само врз основа на нивна писме-
на спогодба, заверена од надлежниот орган или 
врз основа на судска одлука. 

Член 59 
Евидентирање на правото на користење и на 

другите права на експроприраната недвижност мо-
же да се изврши само ако корисникот на експро-
пријацијата, покрај другите потребни исправи, му 
поднесе на надлежниот орган спогодба или реше-
ние за надоместок, како и потврда од банката де-
ка ги извршил своите обврски во поглед на нами-
рувањето на надоместокот за експроприраната не-
движност. 

Укажувањето на правата на сопственост и на 
другите права врз недвижноста што му е дадена 
на име надоместок на поранешниот сопственик на 
експроприраната недвижност се врши врз основа 
на правосилни решенија за експропријација и за 
надоместокот. 

Глава VI 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА КОМПЛЕКСИ НА 
ЗЕМЈИШТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТАНБЕНАТА 

И КОМУНАЛНАТА ИЗГРАДБА 

Член 60 
За потребите на станбената и комуналната из-

градба и за уредување на земјишта за тие потре-
би (потреби на станбената и комунална изградба) 
можат да се експроприраат и комплекси на зем-
јишта. 

Одредбите на овој закон, што се однесуваат на 
целосна експропријација на земјишта, се приме-
нуваат и врз експропријацијата на комплекси на 
земјиште за потребите на станбената и комунал-
ната изградба, ако со одредбите на овој закон не 
е определено поинаку. 

Член 61 
Комплекс на земјишта може да се експроприра 

за потребите на станбената и комуналната изград-
ба само ако за тој комплекс е донесен план за 
реализација на урбанистичкиот план и ако него-
вата изградба во целост или во поголем дел ќе се 
изврши во рок од 10 години од правосилноста на 
решението за експропријација. 

Општиот интерес за потребите на станбената 
и комуналната изградба на комплекс земјиште се 
смета дека е утврден со планот за реализација на 
урбанистичкиот план. 

Член 62 
Земјиште на кое постои зграда и земјиште кое 

е потребно за нејзината редовна употреба не мо-
же да се експроприра за потребите на станбената 
изградба ако е зградата таква што врз основа на 
планот за реализација на урбанистичкиот план мо-
же таа да постои на местото на кое се наоѓа, а е 
во таква состојба што не е оправдано нејзиното 
уривање. 

Член 63 
Со експропријацијата на комплексот на земји-

шта за потребите на станбената и комуналната из-
градба преминуваат во општествена сопственост 
сите парцели што влегуваат во составот на тој 
комплекс, освен парцелите од член 62 на овој закон. 

Член 64 
Комплекс на земјишта за потребите на станбе-

ната и комуналната изградба може да се експро-
прира само во корист на општината на чие под-
рачје се наоѓа тој комплекс. 

Експроприраното земјиште општината може да 
им го дава на користење на правни лица заради 
изградба на згради и други објекти и заради изве-
дување на други работи, во согласност со планот за 
реализација на урбанистичкиот план. 

Општината може, во согласност со планот за 
реализација, да го даде експроприраното земјиште 
на користење и на граѓани заради изградба на 
згради на кои тие можат да имаат право на соп-
ственост, ако е тоа земјиште предвидено за таква 
изградба. 

Член 65 
Поранешниот сопственик на земјиштето екс-

проприрано за потребите на станбената и комунал-
ната изградба, има право да го користи тоа земји-
ште до денот кога врз основа на одлука на над-
лежниот општински орган е должен да му го пре-
даде на корисникот. 

Поранешниот сопственик може и пред тој ден 
да и го предаде земјиштето на општината, а оп-
штината е должна да го прими од него тоа зем-
јиште. 
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Во случајот од став 1 на овој член на пора-
нешниот сопственик му се определува надоместок 
за експроприраното земјиште веднаш штом тоа ќе 
биде одземено од неговото владение и тој му се 
исплатува во рок од 15 дена од денот на доставу-
вањето на правосилната одлука со која е опреде-
лен надоместокот во пари. 

Во случајот од став 2 на овој член, на пора-
нешниот сопственик му се определува надоместок: 
за експроприраното земјиште веднаш по предава-
њето на земјиштето на општината, но тој се испла-
тува во рок од три години од денот на тоа преда-
вање и тоа во еднакви годишни износи. 

По исклучок, надоместокот на земјиштето од 
претходниот став на поранешниот сопственик може 
да му се исплати одеднаш ако е неспособен за ра-
бота (старост, долготрајна болест, инвалидност и 
сл.), или ако е земјоделец, а приходите од приме-
ното земјиште за него претставувале единствено 
или главно средство за неговата материјална егзи-
стенција, како и ако добил отпуст од државјан-
ството на СФРЈ. 

Со одлука на собранието на општината може 
да се определат пократки рокови за исплатување 
на надоместокот од став 4 на овој член. 

Член бб 
Поранешниот сопственик на земјиште експро-

прирано за потребите на станбената и комунална 
изградба има првенствено право на користење на 
таа парцела во површина што е потребна за из-
градба на зграда на која тој, според законот, мо-
же да има право на сопственост и за редовна упо-
треба на таа зграда ако со плановите за реализа-
ција на урбанистичкиот план е предвидено на таа 
парцела да се подигне таква зграда. 

Првенственото право од став 1 на овој член се 
остварува според одредбите на Законот за условите 
за определувања на градежно земјиште во градо-
вите и населбите од градски карактер („Службен 
весник на СРМ" бр. 10/73). 

Член 67 
Носителот на правото од член 64, став 2 и 3 на 

овој закон не може тоа право да го пренесе па 
трето лице. 

Правото од член 64, став 3 на овој закон може 
да го наследат лицата што живеат во едно дома-
ќинство со лицето на кое земјиштето му е дадено 
на користење заради изградба. 

Член 68 
Ако носителот на правото од член 64, став 2 и 

3 од овој закон или лицето што го наследило пра-
вото од член 64, став 3 на овој закон не ја стави 
зградата под покрив или не го изврши поголемиот 
дел од работите со оглед на големината на вред-
носта на целиот објект што треба да се изгради во 
рок од три години од денот на правосилноста 
на решението за давање земјиштето на користење, 
општинскиот орган на управата, надлежен за имот-
поправните работи, со решение ќе утврди дека но-
сителот на ова право односно наследникот ги из-
губил правото на користење на тоа земјиште. 

На носителот на правото од став 1 на овој член 
односно на лицето што го наследило тоа право му 
припаѓа надоместок во висина на стварните тро-
шоци и нив ги поднесува општината. 

Во случај на спор за висината на трошоците 
решава надлежниот суд. 

Член 69 
Граѓаните од член 68 на овој закон можат да 

ја отуѓат станбената или деловната зграда, за чија 
изградба било дадено на користење експроприрано-
то земјиште, ако со потврда издадена од надлежни-
от општински орган на управата докажат дека е 
таа погодна за живеење односно за вршење на ра-
ботна дејност. 

Ако граѓаните од член 68 на овој закон оту-
ѓат станбена или деловна зграда спротивно на став 
1 на овој член, надлежниот јавен правобранител 
ќе покрене постапка за поништување на актот за 
отуѓување. 

Со поништувањето на актот за отуѓување од 
претходниот став, носителот на правото на кори-
стење на земјиштето го губи тоа право, а зградата 
станува општествена сопственост. На лицето што ја 
изградило зградата му припаѓа надоместок во ви-
сина на стварните трошоци што ги поднесува оп-
штината, а во случај на спор за нивната висина 
решава надлежниот суд. 

Глава VII 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРЕНОС НА ПРАВОТО 
НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ВО ОП-

ШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ СО ЦЕЛ 
ЗА ИЗГРАДБА 

Член 70 
Правото на користење на земјиште во опште-

ствена сопственост или некое друго право на тоа 
земјиште, може со решение на општинскиот орган 
на управата надлежен за имотноправните работи 
да се пренесе од еден носител на тоа право врз 
друг носител, кога е тоа потребно заради изградба 
на објект или изведување на други работи од општ 
интерес. 

Во градовите и населбите од градски карактер, 
правото на користење на градежно земјиште во 
општествена сопственост или некое друго право на 
тоа земјиште во смисла на став 1 на овој член 
може да се пренесува само врз општината,. 

Општиот интерес за пренос на правото од ста-
вовите 1 и 2 на овој член се утврдува на начин 
определен со овој закон за експропријација на не-
движности. 

Член 71 
Ако на земјиштето што се пренесува според 

одредбите на член 73 од овој закон се наоѓа зграда 
или друг објект во општествена сопственост, орга-
низацијата на здружен труд, друга самоуправна 
организација или општествено-политичка заедница, 
врз која се пренесува правото на користење на 
земјиштето, преку тој пренос се здобива и со пра-
вото на користење на зградата или на друг објект, 
како и со сите други права со кои се здобива ко-
рисникот на експропријацијата, во согласност со 
целта заради која се врши преносот. 

Член 72 
Преносот на правото на користење или друго 

право, се врши со надоместок. 
Надоместокот се определува во готови пари 

или во недвижност, согласно со одредбите на член 
39 од овој закон за целосна експропријација на 
недвижности. 

Надоместокот паѓа на товар на правното лице 
врз кое се врши преносот. 

Член 73 
Надоместокот за пренос на правото на користе-

ње на земјиште се определува во износ со кој по-
ранешниот носител на правото на користење или 
на друго право може да обезбеди исти или слични 
услови за вршење на дејноста за која била наме-
нета пренесената недвижност. 

Ако се врши пренос на правото на користење 
на земјиштето што на поранешниот корисник му 
го дала на користење општината, како и ако се ра-
боти за пренос на правото на користење на гра-
дежно земјиште, кое општественото правно лице не 
го користи за својата дејност, надоместокот се оп-
ределува во висина на вложувањата во тоа зем-
јиште. 

Член 74 
Надоместокот за пренос на правото на кори-

стење или друго право му припаѓа на општестве-
ното правно лице од кое се пренесува тоа право. 

Член 75 
На земјиште во општествена сопственост може 

да се установи право на премин, превоз, црпење 
на вода, поставување на водоводни цевки, поста-
вување на објекти за пренос и разведување на 
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електрична енергија и на други службености во 
корист на организација на здружен труд, друга 
самоуправна организација или општините и Репуб-
ликата. 

Надоместокот за установување на службеност 
се определува според одредбите на овој закон за 
надоместок во случај на непотполна експроприја-
ција со која се установува службеност и оди во ко-
рист на носителот на правото на користење на зем-
јиштето, или на друго право на земјиштето на кое 
е установена службеноста. 

Член 76 
Земјиште во општествена сопственост може 

привремено да се заземе ако е тоа потребно и це-
лисходно заради изградба на објекти од општ ин-
терес, како и за уредување на тоа земјиште за 
таква изградба. 

Привремено заземање може да се врши во ко-
рист на организација на здружен труд, друга са-
моуправна организација или општините и Репуб-
ликата. 

Надоместокот за привремено заземање на зем-
јиште во општествена сопственост се определува 
според одредбите на овој закон за надоместок во 
случај на привремено заземање на земјиште што 
не е во општествена сопственост. 

Во случај на привремено заземање, надоме-
сток за стварната штета се дава секогаш, а друг 
надоместок се дава само ако според одредбите од 
оваа глава би имало да се даде надоместок за пре-
носот на правото за користење на земјиштето или 
на друго право. 

Надоместокот за привремено заземање оди во 
корист на носителот на правото на користење или 
на друго право на привремено заземеното земјиште. 

Член 77 
За потребата и целисходноста на службеноста 

или на привременото заземање одлучува собрание-
то на општината. 

Решението за установување на службеност или 
за привремено заземање го донесува општинскиот 
орган на управата надлежен за имотноправните 
работи по донесувањето на решението во кое се 
утврдува потребата и целисходноста. 

Член 78 
Одредбите на овој закон за експропријација на 

недвижности согласно се применуваат и на пре-
носот на користење на земјиште или на друго пра-
во на установување на службеност на земјиште во 
општествена сопственост и на привремено заземање 
на земјиште во општествена сопственост, доколку 
со одредбите на оваа глава не е определено нешто 
друго. 

Одредбите од оваа глава се применуваат и на 
преносот на право од еден орган врз друг орган 
од општините и Републиката. 

Глава VIII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Постапката за определување надоместок за 

експроприрана недвижност по предметите по кои 
до влегувањето во сила на овој закон не е доне-
сена правосилна одлука за надоместокот ќе се 
спроведе и надоместокот ќе се определи според од-
редбите на Законот за експропријација што се 
применувал како републички закон до влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 80 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

460. 
Врз основа на член 152. став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ВОДИТЕ 

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

ка Македонија го донесе на седницата на Репу-
бличкиот собор, одржана на 27 декември 1973 
година, и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 27 декември 1973 година. 

Број 03-51 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Водите на територијата на Социјалистичка Ре-

публика Македонија, како општествена сопстве-
ност, се добро од општ интерес и служат за за-
доволување на општи и поединечни потреби. 

Член 2 
Употребата, користењето, заштитата на води-

те од загадување, заштита на човековата средина 
од загадени води, како и одбраната од води се 
врши според одредбите на овој закон. 

Одредбите на овој закон се однесуваат на из-
ворските, тековните, стоечките и подземните води, 
како и на лековитите, термалните и минералните 
води, доколку со одделни закони не е поинаку 
определено. 

Член 3 
Водите од природните водотеци, природните 

езера, природните извори, како и водите од јав-
ните бунари, јавните чешми и подземните води 
се добро во општа употреба. 

Со природните водототеци, природните езера 
и природните извори управува општината на чие 
подрачје се наоѓаат. 

Водите од вештачките езера и вештачките во-
дотеци се во општа употреба (за рекреација, одмор 
и сл.), доколку со тоа не се нарушува режимот 
на користењето на тие објекти за целта за која 
се изградени. 

На водите од став 2 на овој член, во слу-
чаите предвидени со овој закон, може да им се 
определи посебна намена, како и да се забрани 
или ограничи нивната употреба односно користе-
ње. 

Член 4 
Водостопанските објекти и постројки се из-

градуваат во согласност со општиот интерес, а на 
начин кој обезбедува рационално користење на 
водите на определено подрачје. 

Член 5 
За изградба и реконструкција на водостопан-

ски и други објекти и постројки, како и за рабо-
ти или мерки кои можат да предизвикаат про-
мени во режимот на водите, покрај условите утвр-
дени со прописите за изградба на инвестициони 
објекти, мораат да бидат исполнети и условите 
определени со овој закон. 
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Член 6 
Водостопански објекти и постројки, во смисла 

на ОВОЈ закон, се сметаат: 
1. оОЈекти за заштита од поплави, за регула-

ција на реки, за уредување на реки за пловидба, 
за уредување на порои, како и за заштита на зем-
јишта од ерозија (заштитни објекти и постројки); 

2. за овЈекти за одводнување и наводнување 
на земјишта (хидромелиоративни објекти и по-
стројки); 

3. објекти за употреба и искористување на во-
дите, за снабдување со води и за прочистување 
на загадени води (посебни објекти и постројки). 

Член 7 
Општините се грижат за изградба, реконструк-

ција и одржување на заштитните објекти и ПО-
С Т Р О Ј К И и за заштита на изворите на води за 
пиење. 

Изградбата, реконструкцијата и одржувањето 
на заштитните ооЈекти и постројки, општината ги 
доверува на водостопанската организација на здру-
жениот труд, а ако таква не постои, на друга ор-
ганизација на здружен труд, врз основа на склу-
чен договор. 

Член 8 
Со посебен закон Републиката може да презе-

ме грижа за изградба, реконструкција и одржу-
вање на одделни заштитни објекти и постројки од 
став 1 на член 7. 

Член 9 
Одржувањето и развојот на режимот на води-

те на определен слив или дел од слив се регули-
ра со водостопанска основа. 

Под режим на води се подразбира квантита-
тивната и квалитативната состојба на водите (во-
достој, протек, насока на токот, брзина на водата, 
брзина на преносот и количество на нанесот, тем-
пература на водата, физички, хемиски, бактерио-
лошки, биолошки и радиоактивен состав на во-
дата). 

Член 10 
Финансирањето на работите од член 7 и 8 се 

обезбедува од приходите на Републиката и општи-
ните. 

Член И 
Водостопанските и другите организации на 

здружен труд можат да градат, реконструираат т4 
одржуваат хидромелиоративни и посебни објекти 
и постројки за своите потреби и за вршење на ус-
луги на граѓани, според условите предвидени со 
овој закон. 

Член 12 
Изградбата и управувањето со хидромелиора-

тивните објекти и постројки, статусот на водосто-
панските организации на здружен труд што вр-
шат работи што се од посебен општествен интерес, 
како и надоместокот за користење на водостопан-
ските објекти и постројки, се регулираат со по-
себен закон. 

Член 13 
Изградбата и користењето на водостопанските 

објекти и постројки, кои служат за снабдување со 
вода за пиење, за санитарни и комунални потреби, 
за потребите на народната одбрана и за користење 
на лековити и минерални води, имаат првенство 
пред изградбата и користењето на другите објекти 
и постројки. 

Член 14 
Заради изградба, реконструкција, одржување и 

користење на водостопански објекти и постројки, 
како и заради употребата и користењето на води-
те, на земјиштето можат да се установуваат служ-
бености и други ограничувања на правото на соп-
ственост односно правото на користење. 

Член 15 
За изградба и реконструкција на водостопан-

ските и други објекти и постројки, како и за рабо-
ти што можат да предизвикаат промени во режи-
мот на водите, потребна е водостопанска соглас-
ност. 

Член 16 
За употреба и користење на водостопанските и 

други објекти и постројки и водите зафатени со 
нив, потребна е водостопанска дозвола. 

Член 17 
Издадените водостопански согласности и водо-

стопански дозволи се запишуваат во водна книга. 
За водите, водостопанските објекти и построј-

ки, како и за други објекти и постројки, што се од 
значење за режимот на водите, се води катастар 
на водите и водостопанските објекти и постројки. 

Водната книга и катастарот на водите и во-
достопанските објекти и постројки се јавни. 

II. ВОДНИ ПОДРАЧЈА 

Член 18 
За обезбедување на единствен режим на води-

те во Социјалистичка Република Македонија се 
установуваат водни подрачја. 

Водното подрачје, во смисла на овој закон, 
опфаќа територија на еден слив и претставува 
една хидрографска целина. 

На територијата на Социјалистичка Република 
Македонија се установуваат три (3) водни подрачја 
и тоа: Вардарско водно подрачје, Струмичко вод-
но подрачје и Црнодримско водно подрачје. 

Член 19 
Вардарското водно подрачје го опфаќа сливот 

на реката Вардар со своите притоки на територи-
јата на Социјалистичка Република Македонија, до 
државната граница, како и сливот на Дојранското 
Езеро на територијата на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Струмичкото водно подрачје го опфаќа сливот 
на реките: Струмица, Циронска (Дворишка) и Леб-
ишка на територијата на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Црнодримското водно подрачје го опфаќа сли-
вот на Преспанското и Охридското Езеро на тери-
торијата на Социјалистичка Република Македонија 
и сливот на реката Црн Дрим до државната гра-
ница. 

Се овластува Извршниот совет поблиску да ги 
определи границите на водните подрачја. 

III. ВОДОСТОПАНСКА ОСНОВА 

Член 20 
Водостопанската основа е долгорочен план за 

одржување и подобрување режимот на водите на 
територијата на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Водостопанската основа особено ги содржи: по-
стојната состојба на режимот на водите и водосто-
панските објекти и постројки на определено под-
рачје, основните елементи и услови на режимот на 
водите со кои се обезбедуваат најцелисходни тех-
нички и економски решенија за заштита од штет-
ното дејство на водите, за заштита на водите и за 
користење и употреба на водите на определено 
подрачје за определено време. 

Член 21 
За изработка на водостопанската основа се 

грижи Републичкиот секретаријат за земјоделство 
и шумарство. 

Водостопанската основа ја донесува Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија. 
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Член 22 
Нацртот на водостопанска основа, со докумен-

тацијата, се става на јавен увид најмалку 30 дена. 
За тоа се известува јавноста со оглас во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

Нацртот на водостопанска основа им се доста-
вува на мислење на собранијата на општините, на 
водостопанските и други заинтересирани органи и 
организации на здружен труд, како и на други 
заинтересирани органи и организации. 

Општинските собранија, заинтересираните ор-
ганизации на здружен труд, органите, граѓанските 
правни лица и граѓаните можат на нацртот на во-
достопанска основа да стават забелешки и предлози 
најдоцна 30 дена по истекот на рокот од став 1 
на овој член. 

Забелешките и предлозите од претходниот став 
се доставуваат до Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство. 

Забелешките и предлозите се прилагаат кон 
предлогот за донесување на водостопанска основа, 
со мислење од предлагачот. 

IV. ВОДОСТОПАНСКА СОГЛАСНОСТ 

Член 23 
Одобрение за изградба и реконструкција на во-

достопански и други објекти и постројки, како и 
за работи или мерки кои можат привремено, по-
времено или трајно да предизвикаат промени на 
природниот или вештачкиот воспоставен режим на 
водите, не може да се издаде без претходно да се 
прибави водостопанска согласност. 

Член 24 
Со водостопанската согласност од претходниот 

член се утврдува намената, начинот, времето и 
условите за изградба на објектите и постројките, 
употребата и користењето на водите, заштита на 
водотекот и водите од загадување, како и корис-
тењето на водите во општа употреба (за спорт, рек-
реација и сл.). 

Член 25 
Водостопанска согласност се издава во соглас-

ност со водостопанската основа за територијата на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 26 
Усогласувањето на изградбата и реконструк-

цијата на водостопанските објекти, постројки и 
други работи, како и усогласувањето на употреба-
та и користењето на водите со режимот на водите 
го врши Републичката комисија за водостопан-
ство, односно надлежниот орган на општината, а 
по претходно прибавено мислење од заинтереси-
раните органи и организации на здружен труд. 

Ако општината не го усвои мислењето на за-
интересираните органи или организации на здру-
жен труд, должна е за тоа да ги извести. 

Органот, односно организацијата на здружен 
ТРУД, чие мислење не е усвоено, може да бара за 
спорната работа да одлучи Извршниот совет на 
СР Македонија, односно собранието на општината 

Член 27 
Водостопанска согласност издава Републичката 

комисија за водостопанство. 
По исклучок од претходниот став, водостопан-

ска согласност издава надлежниот орган на оп-
штината за изградба на: 

1. водоводи, канализација, бунари и цистерни; 
2. системи за наводнување до 200 ха, доколку 

не се непосредно поврзани со реката Вардар; 
3. системи за одводнување до 200 ха; 
4. акумулации до 200.000 м3 вода; 
5. објекти за уредување на порои; 
6. објекти за одбрана од поплави и регулација 

на водотеци освен за реката Вардар; 

7. мостови со распон над 5 м. на јавни патишта 
од IV ред, освен мостови на реката Вардар; 

8. јавни патишта од IV ред; и 
9. рибници до 10 ха. 
Ако објектите од претходниот став се проте-

гаат на подрачјата на две или повеќе општини, 
надлежните општински органи одлучуваат спогод-
бено кој од нив ќе ја издаде водостопанската со-
гласност. Доколку органите од претходниот став не 
се спогодат водостопанската согласност ќе ја из-
даде Републичката комисија за водостопанство. 

Член 28 
Кон поднесокот со кој се бара водостопанска 

согласност се прилага: 
- инвестиционо-техничка документација; 
— техничка документација во која се обрабо-

тени технолошкиот процес и постапката за земање 
и користење на водите; 

— техничка документација за начинот и ефек-
тот од прочистувањето н а употребените води; и 

- техничка документација за влијанието на 
објектот и постројката врз режимот на водите. 

Член 29 
Без водостопанска согласност граѓанин може на 

свое земјиште или земјиште на кое има право на 
користење да копа обичен бунар за снабдување со 
вода за пиење, за поење на добиток и за други 
лични потреби. 

Обичен бунар може да се копа на растојание 
најмалку 20 м. од најблискиот постоен бунар, а 
5 м. од градежниот објект на соседот, доколку со 
соседот не постигне поинаква спогодба. 

Без водостопанска согласност не може да се 
копа бунар за наводнување на земјиште опфатено 
со хидромелиоративен систем. 

Член 30 
Кон поднесокот со кој се бара водостопанска 

согласност за изградба или реконструкција на во-
достопански објекти и П О С Т Р О Ј К И за акумулации, 
објекти и постројки за одбрана од поплави, регу-
лации на водотеци и др., покрај документацијата 
од член 28, мора да се приложи и документација 
за пловноста, брзината и висината на брановите 
што би настанале во случај на рушење на објекти-
те или постројките и за последиците што би про-
излегле за населените места, стопанските и други 
објекти. 

Член 31 
Пред издавањето на водостопанска согласност 

за изградба или реконструкција на водостопански 
објекти или постројки од член 27, надлежниот ор-
ган е должен да побара претходно мислење од ор-
ганот на управата, надлежен за работите на народ-
ната одбрана, и од водостопанската организација 
на односното подрачје. 

Член 32 
Водостопанската согласност престанува да ва-

жи ако со изградбата на објектот или постројката 
не се отпочне во рок од 2 години од нејзиното 
издавање. 

Член 33 
Препис од секоја издадена водостопанска со-

гласност надлежниот општински орган е должен 
да достави до Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство. 

Републичкиот орган од претходниот став е дол-
жен да им достави препис од секоја издадена во-
достопанска согласност на заинтересираните оп-
штини. 

Член 34 
Трошоците за издавање на водостопанска со-

гласност ги поднесува барателот на согласноста. 
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V. ВОДОСТОПАНСКА ДОЗВОЛА 

Член 35 
Водостопанска дозвола е акт со кој се стекну-

ва право на употреба и користење на вода за сто-
пански, комунални и други цели. 

Водостопанската дозвола ја издава органот за 
водостопанство што ја издал водостопанската со-
гласност. 

Со водостопанската дозвола се утврдува дали 
водостопанскиот објект или постројка е изграден 
според издадената водостопанска согласност. 

Ако за изградениот објект или постројка не е 
пропишано издавање на водостопанска согласност, 
со водостопанската дозвола се утврдува начинот 
на употребата или користењето на водите, како и 
мерките за заштита на водите. 

Член 36 
Начинот и условите за употреба, користење и 

заштита на водите се утврдуваат првенствено во 
согласност со утврдениот режим на водите со во-
достопанската основа. 

Член 37 
Водостопанската дозвола не се издава сб до-

дека не бидат исполнети условите утврдени со во-
достопанската согласност. 

Член 38 
Водостопански објект или постројка не може 

да се пушти во погон без водостопанска дозвола. 

Член 39 
Ако поради ограниченоста на количеството на 

водите не можат да се задоволат потребите на сите 
баратели, при издавањето на водостопанската доз-
вола се води сметка за првенството од член 13 на 
овој закон. 

Член 40 
На водите што се користат за стопански цели 

може да им се промени намената доколку тие тре-
ба да се користат за пиење, за санитарни и кому-
нални потреби, со право на надоместок на сторе-
ната штета што ќе им биде причинета на пора-
нешните корисници. 

Надоместокот на штетата се утврдува спогод-
бено. 

Доколку не се постигне спогодба, спорот го ре-
шава надлежниот суд. 

Член 41 
Општината одобрува користење на вода за на-

воднување и за други локални потреби на корис-
ниците од природните водотеци, природните изво-
ри и езера кои не се функционално вклопени во 
хидромелиоративен систем, во согласност со дру-
гите потреби за користење на водата и водостопан-
ската основа. 

Член 42 
Одобрението од претходниот член општината 

го издава, ако утврди дека барателот: 
1. нема можност да биде снабден со вода од 

објекти со кои управува водостопанската или дру-
га организација на здружен труд; 

2. водата ќе ја користи само за задоволување 
на сопствени потреби; и 

3. објектот со кој ја зема водата од природ-
ниот водотек, ја доведува и враќа водата во водо-
текот и гарантира дека нема да се предизвика 
штета на коритото и бреговите на водотекот, на 
околното земјиште, индустриските и други објекти 
и други добра. 

Член 43 
Првенство на користење на вода од член 42 

имаат барателите чие земјиште е поблиску до из-
ворите, водејќи сметка за одредбите од член 13 на 
овој закон, како и стеченото право и потребата од 
вода на наводните корисници. 

Член 44 
Водостопанската дозвола може да се издава за 

определено или неопределено време. 
Правото на употреба или користење на води-

те, добиено врз основа на водостопанска дозвола, 
не може да се пренесува на други корисници без 
согласност на органот што ја издал дозволата. 

Член 45 
Поднесокот со кој се бара водостопанска доз-

вола мора да ги содржи особено следните податоци: 
количеството, локацијата, намената, времето и на-
чинот на кој водите ќе се употребуваат односно 
искористуваат, записник за извршениот технички 
преглед на изградениот објект односно постројка 
како и други податоци од кои може да се утврди 
дали објектот или постројката е изградена во со-
гласност со издадената водостопанска согласност. 

Член 46 
Правото на употреба односно искористување 

на водите стекнато со водостопанска дозвола пре-
станува: 

1. кога ќе мине рокот на траењето на дозво-
лата; 

2. кога корисникот се откажал од правото на 
користење утврдено со дозволата; 

3. ако правото не се користи без оправдани 
причини подолго од 2 години, од денот на издава-
њето на дозволата, и 

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

Решението за утврдување престанок на право-
то го донесува органот што ја издал водостопан-
ската дозвола. 

Член 47 
Препис од секоја издадена водостопанска доз-

вола, надлежниот општински орган е должен да 
му достави на Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство. 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство е должен да достави препис од секоја 
издадена водостопанска дозвола до заинтересира-
ните општини. 

Член 48 
Трошоците за издавање на водостопанска доз-

вола ги поднесува барателот на дозволата. 

Член 49 
За употреба и користење на водите од природ-

ните водотеци и природните објекти за собирање 
на вода не е потребна водостопанска дозвола кога 
тие се користат за пиење, капење, перење, напо-
јување на добиток, залевање на бавчи, спорт, ре-
креација и други лични потреби, ако со тоа не се 
загрозува режимот на водите. 

Општината може во одделни случаи (заштита 
на здравјето, загадување на водите и слично), да 
го ограничи или да го забрани користењето на 
водите за намената од претходниот став. 

Член 50 
Без водостопанска дозвола граѓанин може да 

користи вода од обичен бунар за пиење, напојува-
ње на добиток и други слични потреби, на своето 
земјиште или на земјиште на кое има право на 
користење. 

VI. ЗАШТИТА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВИ 

Член 51 
Заради спречување на штетното дејство од по-

плавиш^ води се преземаат превентивни мерки (се 
врши изградба на заштитни објекти и се изведу-
ваат работи за заштита од поплави: изградба на 
насипи, акумулации, ретензии, регулација на реки, 
уредување на порои, заштита на земјиштата од 
ерозија, пошумување и слично, како и други ра-
боти и мерки за одбрана од поплави). 
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Член 52 
Работите и мерките за одбрана од поплави на 

одредени подрачја се утврдуваат со план за од-
брана од поплави. 

Планот за одбрана од поплави го донесува оп-
штината. 

По еден примерок од планот им се доставува 
на Републичкиот штаб за цивилна заштита и на 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

Член 53 
Планот за одбрана од поплави содржи особено: 

работи и мерки што мораат да бидат преземени 
пред опасноста и за време на поплавата, податоци 
за опремата и материјалите што мораат да бидат 
подготвени, распоредот на должностите, овласту-
вањата и одговорности за преземање на опреде-
лени работи за одбрана од поплави и сл. 

Се овластува републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство, во соработка со репу-
бличкиот секретар за народна одбрана, да донесе 
правилник за содржината на планот за одбрана 
од поплави. 

Член 54 
Во одбраната од поплави граѓаните учеству-

ваат со работа, опрема, превозни средства, а орга-
низациите на здружен труд со работна рака, ма-
теријали, опрема и превозни средства. 

Учеството на граѓаните и организациите на 
здружениот труд во одбраната од поплави во сми-
сла на претходниот став, се одредува со наредба, 
согласно со одредбите на Законот за заштита од 
елементарни непогоди и други општи опасности. 

Член 55 
Ако мерките предвидени со планот за одбрана 

од поплави не се доволни за отстранување на 
опасноста, органот, определен со тој план, може да 
нареди и други мерки неопходни за сузбивање на 
опасноста со учество на граѓани и организации на 
здружен труд, кои со планот не биле предвидени. 

Член 56 
Со одбраната од поплави раководи: 
1. Републичкиот штаб за цивилна заштита, ако 

се загрозени подрачја на две или повеќе општини; 
2. општинскиот штаб за цивилна заштита, ако 

е загрозено подрачјето на општината; и 
3. водостопанската организација, согласно пред-

видениот план за одбрана од поплави. 

Член 57 
Водостопанските организации се должни да го 

определат начинот на спроведување на мерките 
што мораат да бидат преземени со планот за од-
брана од поплави. 

Член 58 
Фазите, со кои започнува и престанува редов-

ната односно вонредната одбрана од поплави, се 
утврдуваат со планот за одбрана од поплави. 

Член 59 
Во случај на вонредна потреба Републичкиот 

штаб за цивилна заштита може да дозволи пуш-
тање на води во бранетото подрачје со просеју-
вање на насипи или на друг начин со цел да се 
намали поплавниот бран односно да се спречат по-
големи штети. 

Член 60 
Организациите на здружен труд, што управу-

ваат со акумулации и ретензиони базени, се долж-
ни овие објекти да ги користат на начин на кој 
се обебедува прифаќањето на поплавните брано-
ви, како и обезбедување на нивна заштита од еле-
ментарни непогоди и други општи опасности. 

Зафатнината на акумулациите и ретензионите 
базени за прифаќање на поплавните бранови ја 
утврдува Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство, врз основа на техничката до-
кументација што ја изготвува управувачот на тие 
базени. 

Член 61 
Организациите од член 60, став 1 се должни 

да го известуваат Републичкиот хидрометеоролош-
ки завод за состојбата на нивоите и количествата 
на акумулираните води, а во случај на опасност 
од одронување и рушење на браните и насипите 
да обезбедат навремено известување и алармирање 
на населението од загрозените низводни подрачја. 

Известувањата од претходниот став се вршат 
според методологијата што ја донесува директо-
рот на Републичкиот хидрометеоролошки завод, 
во согласност со републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство. 

Член 62 
Трошоците за одбрана од поплави се финан-

сираат од средствата што ги обезбедува општи-
ната. 

Член 63 
За учество во одбрана од поплави на органи-

зациите на здружениот труд им припаѓа надоме-
сток во износ на сторените ефективни трошоци, 
а на граѓаните во износ на сторените ефективни 
трошоци и неостварениот личен доход. 

Кога одбрана од поплави се организира и се 
врши за објекти и постројки на организација на 
здружениот труд, трошоците на одбраната ги под-
несува организацијата на здружениот труд. 

Член 64 
Висината на надоместокот за учеството на 

граѓаните во одбрана од поплави што не се во 
работен однос, ја утврдува општината. 

Висината на надоместокот за учеството на гра-
ѓаните што се во работен однос се утврдува врз 
основа на потврда за висината на личниот доход. 

Член 65 
Надоместокот за опрема, материјали и други 

средства, со кои организацијата на здружениот 
труд учествува во одбраната од поплави, се ут-
врдува во износ на сторените ефективни трошоци. 

Надоместокот за опрема и превозни средства 
во сопственост на граѓаните се утврдува врз ос-
нова на пазаришните цени. 

Надоместокот од став 1 и 2 од ово-ј член го 
утврдува комисија што ја формира општината. 

Член бб 
Надоместокот за сторената штета на други 

лица со работите при одбрана од поплави, што 
го утврдува општината, се исплатува од средства-
та предвидени во член 62 на овој закон. 

Член 67 
За извршени стручни, технички и други ра-

боти во врска со одбраната од поплави, на водо-
стопанските и други организации на здружен труд 
им припаѓа надоместок во износ на направените 
ефективни трошоци. 

Член 68 
Во времетраењето на опасноста од поплави ор-

ганот што раководи со одбраната е должен да ги 
известува надлежните органи за одбрана на н а -
водните подрачја за сите појави и мерки што ги 
презема на своето подрачје, а кои се од значење 
за одбрана на тие подрачја, како и да соработува 
со нив. 

Член 69 
Републичкиот хидрометеоролошки завод, пред 

настапувањето на критични водостои за бранетото 
подрачје, е должен да ги известува општинските 
штабови за цивилна заштита од тие подрачја и 
да им дава прогнози за времето и висината на 
доаѓањето на поплавниот бран. 
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Член 70 
Објекти за одбрана од поплави особено се 

сметаат: регулирани реки, одбранбени насипи, ус-
таип, паралелни градби, напери, уредени порои, 
акумулации, ретензиони базени, одушни и лате-
рални канали и црпни станици. 

Објектите од претходниот став мораат да се 
одржуваат во таква состојба што да можат во 
секое време да ја вршат својата функција. 

Член 71 
Службите за врски на организациите на здру-

жен труд и органите се должни да им даваат при-
оритет на известувањата од членовите 68 и 69. 

Член 72 
Со цел да се спречи оштетувањето на заштит-

ните водостопански објекти и постројки, забра-
нето е: 

1. на одбранбените насипи да се изведуваат 
градби или да се вршат работи со кои се загро-
зува нивната стабилност, да се копа земја, да се 
садат дрвја и грмушки, да се 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 растоја-
ние помало од 10 метри од ножицата на насипот; 

3 да се копаат прокопи и паралелни канали 
по должината на насипот поблиску од 20 метри 
од внатрешната и 10 метри од надворешната стра-
на 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; 

5. да се пушта добиток за напасување и пре-
минување преку или долж заштитните објекти; 

6. да се врши каков и да било сообраќај долж 
или преку заштитните објекти, освен на опреде-
лени места за тоа (преодни рампи); 

7. да се садат дрвја во појасот на каналите, 
ако не се наменети за заштита на објектот; 

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

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

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

ја загрозат стабилноста на браната или нејзината 
наменска употреба, одбранбените насипи и други 
водостопански објекти, како и да се менуваат при-
родните услови во околината на акумулационите 
или ретензионите базени, поради што би може-
ло да дојде до лизгање на теренот, појава на еро-
зија или настанување на вододерини и порои; 

12. да се градат напречни насипи и прегради, 
како и други објекти и насади кои пречат или 
го менуваат правецот и го намалуваат протекот 
на водите; 

13. да се вади песок, чакал, камен и друго, 
доколку тоа не е предвидено со планот за одр-
жување; и 

14. да се вршат други работи со кои се оште-
туваат заштитните објекти. 

Член 73 
Со цел да се заштитат коритата и бреговите 

на природните водотеци и езера забрането е: 
1. од коритата и бреговите на природните во-

дотеци и езера да се вади чакал, песок и камен, 
ако со тоа се загрозува постојниот режим на во-
дите, а се предизвикуваат процеси на ерозија, се 
ограничува 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 внесува ка-
мен, земја, шут, јаловина и друго; и 

4. да се вршат други работи со кои се оште-
туваат коритата и бреговите на водотеците и 
езерата. 

Член 74 
Под корито на регулиран водотек, во смисла 

на овој закон, се подразбира просторот меѓу обал-
ните објекти (насипи, кејови и др.) во КОЈ посто-
јано или повремено тече вода. 

Под корито на природен водотек се подраз-
бира просторот меѓу границите на допирањето на 
педесетгодишната вода. 

Под брег на водотек се подразбира појас во 
широчина од 50 м. зад ш т и ц а т а на насипот кај 
регулираните водотеци, односно зад линијата на 
допирањето на педесетгодишната вода каЈ ^ р е -
гулираните водотеци. 

Под брег на езеро се подразбира појасот во 
широчина од 50 метри од линијата на највисокиот 
утврден водостој. 

VII. ЗАШТИТА НА ВОДИТЕ 

Член 75 
Организациите на здружениот труд и граѓа-

нин, кои во процесот на работа испуштаат зага-
дени води со опасни и штетни материи, се долж-
ни да изградат објекти за прочистување на во-
дите, редовно да ги одржуваат односно оспособат 
изградените објекти и уреди за прочистување на 
водите до мерка (степен) која не го ограничува 
или оневозможува нивното користење или употре-
бување. 

Организациите на здружениот труд кои имаат 
објекти и уреди за прочистување на загадени во-
ди, мораат да донесат правилник за работа и одр-
жување на тие уреди и да водат евиденција за 
квалитетот и количеството на испуштените отпад-
ни материи што ја загадуваат водата. 

Член 76 
Забрането е да се внесуваат материи кои мо-

жат да ги загрозат животите и здравјето на лу-
ѓето, рибите, добитокот и растенијата (опасни ма-
терии). 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство и републичкиот секретар за 
здравство и социјална политика да пропишат кои 
материи и во кои количества се сметаат за опасни. 

Член 77 
Во површинските води е забрането да се ис-

пуштаат индустриски води со висока температура 
штетна за биолошкиот свет. 

Во канализацијата е забрането да се внесу-
ваат материи кои пречат на протекот, прочистува-
њето на отпадните води и ги оштетуваат цевките. 

Член 78 
За да се спречи внесување на материи кои 

можат Да предизвикаат промени на физичките, 
хемиските или биолошките својства на водата 
(штетни материи) во количество кое може да ја 
ограничи или оневозможи нејзината употреба или 
искористување, се утврдуваат следните мерки: 

1. ограничено испуштање на загадени води; 
2. забрана на испуштање на загадени води; 
3. изградба на објекти и уреди за прочистува-

ње на загадените води; и 
4. забрана на користење и употреба на вода 

во технолошкиот процес. 

Член 79 
Мерките од член 78 ги изрекува Републичка-

та водостопанска инспекција во соработка со Ре-
публичката санитарна инспекција. 

Член 80 
Мерка за ограничено испуштање на загадени 

води ќе биде изречена спрема оние корисници на 
водите, кои во водотеците или објектите за соби-
рање на вода испуштаат загадени води. 

Мерката за ограничено испуштање на води мо-
же да се однесува за времето на испуштањето и 
количеството на испуштената загадена вода, како 
и за одделни материи што ги содржи загадената 
вода. 
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Ако со ограничувањето на испуштање на за-
гадени води не се обезбедува квалитет, КОЈ овоз-
можува употреба или искористување на тие води, 
се изрекува забрана за испуштање на загадени 
води, односно се наредува изградба на објекти и 
уреди за прочистување на загадените води. 

Доколку корисникот, и покрај изречените мер-
ки од претходните ставови, не постапи по нив, се 
изрекува мерката од член 78, точка 4. 

Член 81 
Во површинските води, на бреговите на тие 

води и во близината на изворите, не смее да се 
фрла земја, шљака, индустриски и рударски от-
падоци, ѓубре и други слични материи. 

По исклучок од претходниот став, органот над-
лежен за водостопанство може, во согласност со 
органот на санитарната инспекција да дозволи 
привремени работи, доколку со нив битно не се 
загрозува квалитетот на водите, нивната употре-
ба и искористувањето. 

Во заштитните зони и во подземните водотеци 
не смеат да се испуштаат загадени води. 

Член 82 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за класификација на водите и категоризација на 
водотеците. 

Со прописите од претходниот став особено се 
регулира: 

1. општата поделба на водите по класи, карак-
теристиките на секоја класа и наменската упо-
треба на одделни класи на води како и опреде-
лување степен на загаденоста на одделни класи 
води (класификација на водите), и 

2. квалитетот на водите според определените 
класи за главни водотеци или потези на водоте-
ци (категоризација на водотеците). 

Член 83 
Републичкиот хидрометеоролошки завод е дол-

жен да обезбеди постојано и систематско набљу-
дување и испитување на квантитативните и ква-
литативните промени на водите во Социјалистич-
ка Република Македонија, а резултатите да ги 
става на располагање на заинтересираните органи. 

Член 84 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство, по предлог од Републич-
киот хидрометеоролошки завод, да го пропише ме-
тодот, видот и програмата на набљудувањата и 
испитувањата на водите во смисла на член 83. 

VIII. ТАКСА НА ВОДА 

Член 85 
Такса на вода плаќаат сите организации на 

здружениот труд, граѓаните и граѓанските правни 
лица кои вршат стопанска или комунална стопан-
ска дејност. 

Член 86 
Такса на вода се плаќа посебно за искористе-

на или употребена вода, а посебно за испуштена 
загадена вода. 

Член 87 
Со посебен закон се определуваат обврзници-

те што ќе плаќаат такса на вода, основицата и 
тарифата за плаќање на таксата, како и начинот 
и целите на користењето на средствата остварени 
од таксата. 

IX. ВОДА ЗА ПИЕЊЕ 
Член 88 

Водите што се употребуваат или се наменети 
за пиење односно за производство и преработка 
на прехранбени артикли, како и минералните во-
ди, не смеат да содржат физички, хемиски, био-
лошки, радиолошки и бактериолошки материи над 
дозволените граници, што се штетни по здравјето 
на луѓето. 

Член 89 
Се овластува републичкиот секретар за здрав-

ство и социјална политика да ги определи гра-
ниците над кои водата за пиење не смее да со-
држи материи што се штетни по здравјето на лу-
ѓето и добитокот. 

Член 90 
Водите што со водостопанска основа или со 

друг општ акт се определени да се користат за 
пиење, не смеат да се користат за други цели 
и на начин кој може да влијае неповолно врз нив-
ниот квантитет и квалитет. 

Член 91 
Подрачје на кое има води, кои по количество 

и квалитетот се. наменети да се користат или се 
користат за пиење (извори), мораат да бидат за-
штитени од намерно или случајно загадување и 
од други влијанија што можат неповолно да деј-
ствуваат на нивното количество и квалитет. 

На подрачјето од претходниот став не смеат 
да се изградуваат или употребуваат објекти или 
постројки, ниту земјиштето да се користи во зе-
мјоделски цели, ако со изградбата на тие објекти 
односно со користењето на земјиштето би можел 
да биде загрозен квалитетот на водите и коли-
чеството на изворите. 

Член 92 
За заштита на изворите што служат за јавно 

снабдување со вода (јавни водоводи), се утврдува 
заштитна зона. 

Заштитната зона од претходниот став ја утвр-
дува општината. 

Член 93 
Изградбата на нови или реконструкција на по-

стојни објекти и постројки за јавно снабдување 
со вода за пиење може да отпочне откако ќе се 
утврди: 

1. количеството на изворот; 
2. физичките, хемиските, биолошките, бакте-

риолошките и радиолошките особини на водата; 
3. хидролошката состојба; и 
4. дека проектното решение на објектот одго-

вара на пропишаните мерки за обезбедување за-
штита на изворот од загадување. 

Член 94 
Одобрението за употреба на изграден објект 

или постројка за Јавно снабдување со вода за пи-
ење, не може да биде издадено без претходна со-
гласност на Републичкиот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика. 

Член 95 
Водостопанските и други организации што се 

занимаваат со снабдување со вода за пиење и 
организации на здружениот труд што употребу-
ваат вода од сопствени извори за производство на 
хранителни продукти, се должни да вршат дезин-
фекција на водите и да обезбедат постојано и си-
стематско испитување на квалитетот на водите, 
објектите и постројките. 

Член 96 
Се овластува републичкиот секретар за здрав-

ство и социјална политика да го пропише начинот 
за вршење на дезинфекција, обемот, видот и ме-
тодот на прегледите на водите за пиење, како и 
условите што мораат да ги исполнуваат органи-
зациите на здружен труд што вршат анализи на 
водите за пиење. 

X. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА СОП-
СТВЕНИЦИТЕ ОДНОСНО КОРИСНИЦИТЕ 

НА ЗЕМЈИШТА 

Член 97 
Сопствениците односно корисниците на зем-

јишта се должни да им допуштаат премин преку 
тие земјишта на лицата што вршат хидролошки 
мерења и работи, снимање, проектирање или обе-
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лежување на земјишта, како и на лица што из-
ведуваат работи за изградба, реконструкција или 
одржување на водостопански објекти или што ги 
користат тие објекти и постројки. 

Сопствениците односно корисниците на зем-
јишта имаат право на надоместок на штета што 
ќе настане со работите од претходниот став. 

Надоместокот од претходниот став се утврдува 
со меѓусебна спогодба, а ако не се постигне спо-
годба надоместокот се определува според пропи-
сите за експропријација. 

Член 98 
Ако одведувањето или доведувањето на вода 

од едно на друго земјиште не може да се врши 
на друг начин, се востановува стварна службе-
ност на земјиштето. 

Службеноста од претходниот став се воста-
новува со договор меѓу заинтересираните лица, а 
доколку не се постигне спогодба службеноста ја 
востановува општинскиот орган на управата над-
лежен за водостопанство. 

Со пропис на општината се утврдува висината 
на надоместокот за воспоставената службеност. 

Член 99 
Сопствениците односно корисниците на земјиш-

та не можат на штета на соседните земјишта да 
го менуваат ПОСТОЈНИОТ правец, насока и количес-
тво на површинските и подземните води што при-
родно течат преку, покрај или низ нивните зе-
мјишта. 

XI. ВАДЕЊЕ НА ПЕСОК, ЧАКАЛ, КАМЕН 
И ДРУГО 

Член 100 
Од коритата и бреговите на природните водо-

теци и езера може да се врши експлоатација па 
песок, чакал и камен, само со претходно одобре-
ние и со плаќање на такса. 

Одобрението од претходниот став го издава 
надлежниот орган на општината по барање на ко-
рисникот, а врз основа на техничка документа-
ција. 

За издавање на одобрение за вадење на песок, 
чакал, камен и друго од езерата потребна е со-
гласност на Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство. 

Со одобрението се утврдува начинот, коли-
чеството и условите на експлоатацијата. 

Член 101 
По исклучок на став 1 на член 100, такса не 

се плаќа за експлоатација на песок, чакал и ка-
мен за изградба и реконструкција или заштита на 
водостопанските заштитни објекти. 

XII. УРЕДУВАЊЕ НА ПОРОИ И ЗАШТИТА 
ОД ЕРОЗИЈА 

Член 102 
Под ерозија на земјиште се подразбира одне-

сување, распаѓање на земјиште и однесување на 
продуктите на распаѓањето од водата и ветерот. 

Како земјиште загрозено од ерозија се смета 
земјиштето на кое се уште се видливи траги на 
ерозија, но тоа може да се појави поради непра-
вилно користење на тоа или околното земјиште 
и културите. 

Член 103 
Границите на ерозивното подрачје (еродирано 

и од ерозија загрозено земјиште) ги определува 
општината. 

Ако ерозивното подрачје се протега на две 
или повеќе општини, одлуките од претходниот 
став ги донесуваат собранијата на тие општини 
спогодбено. 

Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија може да прогласи ерозивно подрачје за 
чие прогласување е надлежно општинското со-
брание, ако е тоа потребно заради заштита на 
големи стопански или поважни сообраќајни об-
јекти. 

Член 104 
Органот што го прогласува ерозивното подра-

чје се грижи за изработката на елаборат, за заш-
титните мерки и за работите што треба да се пре-
земаат за заштита на тоа подрачје. 

Член 105 
Користењето на земјиштето од член 102, став 

2 во ерозивното подрачје се врши според пропи-
сите за користење на селскостопанското земјиште 
и за шумите. 

Член 106 
Пороите се водни текови со стрмни падови, со 

ненадејни и порој ни води, кои обично носат и та-
ложат однесени или откинати делови на земја, 
песок, чакал и други материјали од повисоките 
во пониските места, а водите се разливаат некон-
тролирано во полињата или матни се вливаат во 
реките. 

Член 107 
Под порој но корито во широчина се подразби-

ра просторот по КОЈ течат највисоките поројни 
води, односно границата меѓу рабовите на одро-
нот на бреговите, а во должина од местото каде 
што водите почнуваат да копаат по дното и брего-
вите од местото на таложењето. 

Под брег на ПОРОЈ но корито се подразбира про-
сторот на широчина од најмалку 100 метри од 
границата на коритото. 

Под место на таложење се подразбира про-
сторот каде што водата го таложи влечениот ма-
теријал. 

Член 108 
Со проектот за уредување на порој се опре-

делуваат границите на бреговите и местото на 
таложењето. 

Површините на бреговите и местото на тало-
жењето се основни средства на инвеститорот кој 
го уредува поројот, доколку на тие површини не 
постои право на сопственост. 

Член 109 
Со уредувањето на поројот се врши и уреду-

вање на еродираните површини во сливот. 
Под еродирани површини, во смисла на ОВОЈ 

закон, се подразбираат: напуштени ниви од кои 
е однесен ораничниот СЛОЈ, изровените делови на 
пасишта и шумски земјишта со бразди и ровови 
во длабочина која со орање не може да се покрие, 
сипари и ме л ишта без вегетација од кои се одро-
нува матичниот супстрат. 

Член НО 
Врз основа на одлуката за прогласување на 

ерозивното подрачје и елаборатот за заштитните 
мерки и работи за заштита на еродираните по-
вршини, органот на општината надлежен за водо-
стопанство издава одделни решенија за мерките 
што секоЈ сопственик односно корисник на еро-
дирани површини е должен да ги спроведе. 

Со решението се определува рокот за извршу-
вање на обврските. 

Член 111 
Заштитни мерки за уредување на еродираните 

површини се: 
1. пошумување, затревување, терасирање со 

контурни ровови, подѕидување и сл ; 
2 мелиорација на пасишта, деградирани шуми 

и шикари; 
3. пополнување на бразди и ровови; 
4. забрана на копање и вадење на земја, пе-

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

дрва и грмушки; и 
6. забрана на пасење на добиток. 
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Мерките од претходниот став надлежниот ор-
ган за водостопанство може да ги пропише и за 
еродирани површини на брановите во одделни по-
рои пред да е отпочнато нивното уредување. 

Член 112 
Доколку сопственикот односно корисникот на 

еродираната површина, и покрај изречената каз-
на, не постапи според решението на општинскиот 
орган надлежен за водостопанство, општината до-
несува решение за ставање под присилна управа 
на земјиштето, согласно со прописите за користење 
на селскостопанското земјиште. 

Член 113 
Со планот на редовната одбрана од поплави 

општината го утврдува и приоритетот на мерки-
те и работите за уредување на пороите и ероди-
раните површини. 

Член 114 
Организациите на здружен труд, граѓанските 

правни лица и граѓаните, кои со својот однос или 
со обработка на површините, или со некое друго 
дејствие предизвикаат ерозија, се должни на своја 
сметка да преземат заштитни мерки за спречува-
ње на ерозијата и да ги надоместат направените 
штети. 

За споровите од претходниот став одлучува 
надлежниот суд. 

XIII. ВОДНА КНИГА И КАТАСТАР НА ВОДИТЕ 
И ВОДОСТОПАНСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

И ПОСТРОЈКИ 

Член 115 
Водна книга водат органите надлежни за из-

давање на водостопанска согласност и водосто-
панска дозвола. 

Член 116 
Во водната книга се евидентираат издадените 

водостопански согласности и водостопанските доз-
воли за користење и употреба на води. 

Член 117 
Катастарот на водите и водостопанските об-

јекти и постројки го води Републичкиот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство. 

Член 118 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за формата и начинот на водење на водната кни-
га и катастарот на водите и водостопанските об-
јекти и постројки. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
водостопанство, води евиденција за водостопан-
ските согласности и водостопанските дозволи, што 
ги издава надлежниот републички орган за водо-
стопанство за територијата на општината. 

XIV. ВОДОСТОПАНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 119 
Надзор над спроведувањето на одредбите на 

овој закон и прописите донесени врз основа на 
него, вршат општинските и републичките органи 
надлежни за водостопанската инспекција. 

Две или повеќе општини спогодбено можат да 
формираат заедничка (регионална) водостопанска 
инспекција. 

Член 120 
Работите од своите надлежности органите на 

водостопанската инспекција непосредно ги вршат 
преку водостопански инспектори. 

Водостопанските инспектори вршат самостојно 
и без посебни овластувања работи на непосреден 
надзор, донесуваат решенија и преземаат други 
мерки предвидени со овој закон и другите про-
писи донесени врз основа на него. 

Член 121 
Работите на водостопанската инспекција ги 

вршат републички и општински, односно регио-
нални водостопански инспектори. 

Член 122 
За водостопански инспектор може да биде 

именувано лице што има висока школска подго-
товка (градежен факултет, технолошки факултет, 
земјоделски факултет или шумарски факултет). 

Член 123 
Водостопански инспектор при вршењето на ин-

спекциски работи се претставува со посебна ле-
гитимација што ја издава старешината на органот 
што го назначил. 

Член 124 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство да ја пропише формата и 
содржината на легитимацијата на водостопански 
инспектор. 

Член 125 
Водостопанскиот инспектор врши надзор над 

изградбата на водостопанските објекти и построј-
ки, на работите на водостопанските и други ор-
ганизации на здружен труд што вршат водосто-
панска услужна дејност, како и над зшотребата, 
користењето и испуштањето на употребените от-
падни води. 

Член 126 
Водостопанскиот инспектор е овластен: 
1. да врши преглед на сите водостопански ра-

боти, објекти и постројки и други работи што 
можат да предизвикаат квантитативни и квали-
тативни промени во природниот или вештачки 
воспоставениот режим на водите; 

2. да врши преглед на изградбата, употребата 
и начинот на користење на водостопанските об-
јекти и постројки и да се грижи за реализацијата 
на условите содржани во издадените водостопан-
ски согласности и дозволи; 

3. да нареди привремено или трајно запирање 
на сите дејствија спротивни на одредбите на ОВОЈ 
закон и прописите донесени врз основа на него, 
како и воспоставување на поранешната положба; 

4. да ги известува надлежните водостопански 
и други органи за утврдените неправилности и 
да бара нивна интервенција; 

5. да ги прегледува водостопанските соглас-
ности и дозволи, плановите за одбрана од попла-
ви, плановите за одржување и користење на во-
достопански објекти и постројки, водните книги, 
катастарот на водите и водостопанските објекти и 
постројки, договорите, програмите и другите кни-
ги и документи на водостопанските и други орга-
низации на здружениот труд; и 

6. да презема и други работи и мерки за кои 
е овластен. 

Член 127 
Организациите на здружен труд, граѓанските 

правни лица и граѓаните се должни да им овоз-
можат на водостопанските инспектори да вршат 
надзор над водостопанските објекти и постројки, 
увид во документацијата и да дадат потребни по-
датоци, објаснувања и известувања од интерес за 
вршењето на надзорот. 

Член 128 
За извршениот инспекциски надзор водосто-

панскиот инспектор составува записник. 
Доколку при вршењето на инспекцискиот над-

зор водостопанскиот инспектор констатира прекр-
шување или отстапување од одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на него, 
е должен да донесе решение за отстранување на 
тие недостатоци. 

Републичкиот водостопански инспектор реше-
нието од претходниот став го доставува и на оп-
штинскиот односно регионалниот водостопански 
инспектор. 
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Член 129 
Жалбата изјавена против решението на водо-

стопанскиот инспектор не го запира извршувањето 
на решението. 

Водостопанскиот инспектор може да го одло-
жи извршувањето на решението против кое е из-
јавена жалба, ако одлагањето не би предизвикало 
штета која тешко може да се надомести. 

Член 130 
Републичкиот водостопански инспектор има 

право: 
1. да врши надзор над изградбата и работите 

на водостопанските објекти и П О С Т Р О Ј К И И други 
работи од областа на водостопанството за кои во-
достопанска согласност и водостопанска дозвола е 
издадена во Републичката комисија за водосто-
панство; 

2. од општинските водостопански инспектори 
да бара извештаи и информации за нивната рабо-
та, за состојбата и проблемите на водостопан-
ството; 

3. од општинскиот водостопански инспектор да 
бара да изврши конкретен инспекциски надзор, и 

4. ако општинскиот односно регионалниот во-
достопански инспектор не изврши некоја од ра-
ботите од својата надлежност, таа работа да ја 
изврши на трошок на општината, чиј инспектор 
бил должен да ја изврши. 

XV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 131 
Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружен труд, ако: 

1. без претходно прибавена водостопанска со-
гласност отпочне да гради или реконструира об-
јекти наведени во член 15 на ОВОЈ закон; 

2. без претходно прибавена водостопанска доз-
вола отпочне со употреба или користење на вода 
во стопански, комунални или други цели кога тоа 
не може да се врши без таква дозвола, или во-
дите ги употребува или користи спротивно на на-
чинот или условите утврдени со водостопанската 
дозвола (член 16); 

3. без согласност на надлежниот орган пра-
вото на употреба или користење на води го пре-
несе на друг корисник (член 44 став 2); 

4. не се одзове на наредба за учество во од-
браната од поплави (член 54); 

5. не го определи начинот на спроведување па 
мерките од планот (член 57); 

6. објектот од член 60 на овој предлог го ко-
ристи на начин на кој не се обезбедува прифа-
ќањето на поплавните води; 

7. објектите од член 70, став 1 не ги одржува 
во таква состојба што да можат во секое време да 
ја вршат својата функција (член 70 став 2); 

8. постапи спротивно на одредбите од член 72 
или 73 на ОВОЈ закон; 

9. не изгради, не ги одржува или оспособи сво-
ите објекти и уреди за прочистување на водите 
(член 75 став 1 и 2); 

10. внесува во води опасни материи во коли-
чества кои можат да ги загрозат животите, здра-
вјето на луѓето, рибите и добитокот (член 76 
став 1); 

11. испушти индустриски води со висока тем-
пература, штетна за биолошкиот свет во водоте-
кот, или внесе во канализација материи кои пре-
чат на протекот, прочистувањето на отпадните во-
ди, или ги оштетува цевките (член 77); 

12. во површинските води на бреговите на тие 
води и во близина на изворите фрла земја, шља-
ка, индустриски или рударски отпадоци, ѓубре или 
слични материи или во заштитните зони и во под-
земните водотеци испушти загадени води (член 
81 став 1 и 3); 

13. не врши дезинфекција на водите од член 
95 на ОВОЈ закон или не обезбеди постојано и си-
стематско испитување квалитетот на тие води, об-
јектите и постројките заради проверка дали одго-
вараат на пропишаните услови; 

14. без претходно одобрение врши експлоата-
ција на песок, чакал и камен од коритата или 
бреговите на природните водотеци (член 100 
став 1); и 

15. со СВОЈОТ однос или обработка на земјиш-
тето што го користи или со некое друго дејствие 
предизвика ерозија (член 114 став 1). 

Со парична казна од 500 до 6.000 динари ќе се 
казни за стопански престап од претходниот став 
и одговорното лице во организацијата. 

Член 132 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари 

ќе се казни за прекршок организација на здру-
жен труд, ако: 

1. го повреди ограничувањето или забра-
ната на употребата или користењето на водите 
(член 49 став 2); 

2. не го извести Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод за состојбата на нивото и количес-
твото на акумулираните води во објектите од член 
61, став 1; 

3. не донесе правилник за работа и одржува-
ње на уредите за прочистување на водите или не 
води евиденција за работа на уредите (член 75 
став 2); 

4. водите, определени да се користат за пи-
ење, се користат за други цели и на начин КОЈ 
може да влиЈае неповолно врз нивниот квантитет 
или квалитет (член 90); 

5. гради објекти и постројки или земјиштето 
го користи во земјоделски цели, на подрачјето 
опишано во член 91, став 1, а со изградбата или 
користењето на земјиштето би можел да биде 
загрозен квалитетот на водите и количеството на 
водата на изворите (член 91, став 2); 

6. на овластени лица во вршењето на рабо-
тите од член 97, став 1 не им допушти премин 
преку земјиштето што го користи; 

7. ја измени постојната насока и количеството 
на површинските или подземните води кои при-
родно течат преку, покрај или низ земјиштето што 
го користи (член 99); и 

8. не постапи по решението на органот на оп-
штината од член 110 на овој закоп. 

Со парична казна од 500 до 1500 динари ќе 
се казни за прекршок од претходниот став и од-
говорното лице на организацијата. 

Член 133 
По парична казна од 500 до 5 ООО динари ќе 

се казни за прекршок граѓанско правно лице ако 
изврши некое од дејствијата предвидени во член 
131, точка 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 15 и 132 точка 
1, 5, 7 и 8 од овој закон. 

Член 134 
Со парична казна од 100 до 1.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин, ако: 
1. без постигната спогодба со заинтересираното 

лице копа обичен бунар на растојание помало од 
20 м. од најблискиот бунар или од 5 м. од гра-
дежниот објект на соседот (член 29 став 2); 

2. копа бунар на земјиште опфатено со хидро-
мелиоративен систем за наводнување без прет-
ходно добиена водостопанска согласност (член 
29 став 3); 

3 ако одговорното лице на органот што ра-
ководи со одбраната од поплави не извести друг 
орган на одбрана за појавите и мерките од член 
68 на ОВОЈ закон; 

4. како одговорно лице во Републичкиот хи-
дрометеоролошки завод не го извести штабот за 
цивилна заштита за критичниот водостој и не да-
де прогноза за времето и висината на доаѓањето 
на поплавниот бран на бранетото подрачје (член 69); 
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5. како одговорно лице во Републичкиот хи-
дрометеоролошки завод не обезбеди постојано и 
систематско набљудување и испитување на ква-
литативните и квантитативните промени на води-
те во СРМ и резултатите не ги стави на распо-
лагање на заинтересираните органи (член 83); 

6. изврши некое од дејствијата предвидени со 
член 131, точка 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14 и 15 
од овој закон; и 

7. изврши некои од дејствијата предвидени во 
член 132, точка 1, 5, 7 и 8 од овој закон. 

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 135 
Постапките што се започнати, а не се право-

силно завршени, ќе се довршат според пропи-
сите што важеле до влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 136 
Водостопанска основа за територијата на СРМ 

(член 21) ќе се донесе до крајот на 1974 година. 
До донесувањето на водостопанската основа 

на СРМ водостопански согласности и дозволи ќе 
се издаваат врз основа на техничката документа-
ција и прибавените мислења од заинтересираните 
органи и организации на здружениот труд од под-
рачјата каде што се гради и има влијание об-
јектот. 

Член 137 
Организацијата на здружен труд која испуш-

та загадена вода, а нема уреди за прочистување 
(член 75 став 1) должна е, во рок од 3 (три) го-
дини по влегувањето во сила на овој закон да 
изгради такви уреди. 

Член 138 
Општините кои немаат утврдено заштитни зо-

ни и изворите што служат за снабдување со во-
да за пиење (јавни водоводи) во смисла на член 
92 од овој закон, се должни во рок од 1 (една) 
година по влегувањето во сила на овој закон да 
ги утврдат нив. 

Член 139 
Границите на бреговите и местата на таложе-

ње на пороите кои не се утврдени по влегува-
њето во сила на овој закон (член 108) ги опре-
делува комисијата што ја формира општината на 
чија територија се наоѓа поројот во рок од 2 (две) 
години. 

Член 140 
До донесувањето на Законот предвиден во член 

12 на овој закон остануваат во сила членовите 
23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, ЗЗа, 34 од Законот за 
води („Службен весник на СРМ" бр. 28/65 и 25/67). 

До донесувањето на посебен закон за опреде-
лување на обврзниците што ќе плаќаат такса на 
вода, основицата и тарифата за плаќање на так-
сата, како и начинот и целите на користењето на 
средствата остварени од таксата, ќе се применува 
Законот за водниот придонес во 1974 година. 

Со влегувањето во сила на овој закон пре-
стануваат да важат: 

1. Законот за води („Службен весник на СРМ" 
број 28/65 и 25/67) освен одредбите од став 1 на 
овој член; 

2. Законот за заштита на земјиштето од еро-
зија и порои („Службен весник на СРМ" бр. 20/60, 
4/65 и 16/65); и 

3. Одлуката за определување границите на 
водните подрачја во СР Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/65). 

Член 141 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 

461. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО 

Се прогласува Законот за унапредување на 
сточарството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 декември 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
27 декември 1973 година. 

Број 03-52 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради унапредување на сточарството, во про-

изводството и прометот на добиток и добиточна 
храна се применуваат мерки според одредбите на 
овој закон и прописите донесени врз основа на 
него. 

Член 2 
Одредбите на овој закон се однесуваат на го-

ведата, овците, свињите, коњите и живината. 

II. ПРОИЗВОДСТВО НА ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК, 
КВАЛИТЕТЕН ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК И ЕЛИ-

ТЕН ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК 

1. Заеднички одредби 

Член 3 
Под приплоден добиток во смисла на овој за-

кон се подразбираат здрави грла способни за ре-
продукција. 

Под квалитетен приплоден добиток се подраз-
бираат грла што служат за приплод, имаат осо-
бини на одредена призната раса или кои служат 
за расовото подобрување на добитокот и ги испол-
нуваат посебно пропишаните услови. 

Под елитен приплоден добиток се подразби-
раат првокласни грла со познато потекло најмал-
ку за три генерации од двата родитела, кои имаат 
генетски основи за висока приплодна и производ-
на вредност и ги исполнуваат посебно пропиша-
ните услови. 

Член 4 
Оплодување на добитокот се врши со вештач-

ко осеменување и природно оплодување со ква-
литетни машки приплодни грла, а по исклучок со 
одбрани (лиценцирани) машки приплодни грла. 

Член 5 
Оплодување на одделни видови добиток на 

одредено подрачје се врши со вештачко осеме-
нување ако за тоа постојат услови. 

Одлука за задолжително спроведување на ве-
штачкото осеменување на добитокот на подрачје 
или дел од подрачје на општината донесува опш-
тинското собрание, ако е обезбеден соодветен 
стручен кадар, материјални средства, сперма, оп-
рема како и ако постојат сообраќајни и други 
можности за успешно спроведување на вештачко-
то осеменување. 
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Член 6 
За оплодување на добитокот со вештачко осе-

менување може да се употреби само сперма од 
квалитетни машки приплодни грла кои се испи-
тани на потомство (прогенотестирани) или кои се 
во тек на испитување. 

Член 7 
Испитување на машките приплодни грла не 

потомство (прогенотестирање) и одбирање на гр-
лата за вештачко осеменување и природно опло-
дување се врши според единствени методи. 

Член 8 
Со производство на сперма за вештачко осе-

менување можат Да се занимаваат организации 
на здружен труд кои располагаат со: 

— соодветен број на машки приплодни грла од 
пропишан квалитет; 

— соодветни простории за сместување на при-
плодните грла; 

— најмалку по еден дипломиран земјоделски 
инженер од сточарска насока и по еден дипло-
миран ветеринарен лекар-специјалист за вештач-
ко осеменување; 

— лабораториска опрема за производство, ис-
питување и транспорт на спермата. 

Член 9 
Организацијата на здружен труд или устано-

вата што се занимава со производство на сперма 
за вештачко осеменување, должна е да врши еви-
денција за производството, квалитетот и испора-
ката на спермата. 

Организацијата на здружениот труд што се 
занимава со вештачко осеменување на добиток 
води евиденции за добиениот приплод од осеме-
нување^. 

Член 10 
Во подрачјето во кое кравите, овците, коби-

лите и свињите задолжително вештачки се осе-
менуваат, сопственикот односно држателот на до-
битокот е должен да врши кастрирање на бико-
вите и јунчињата постари од 6 месеци, пастувите 
и омињата над 1 година и издвојување и отстра-
нување на сите овни, машки шилежиња, нерези 
и назимци од приплод. 

Ако сопственикот односно држателот на доби-
токот не ги изврши работите од претходниот став, 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на земјоделството со решение ќе го задол-
жи тие работи да ги изврши во определен рок. 
Ако сопственикот односно држателот не го извр-
ши таквото решение, органот што го донел ре-
шението ќе го довери неговото извршување на 
друга организација на здружен труд и ќе го обез-
беди кастрирањето на друг начин на товар на соп-
ственикот односно држателот на добитокот. 

Сопственикот односно држателот на добито-
кот не е должен да изврши кастрирање на грлата 
од став 1 на овој член ако има склучено договор 
за испорака на некастрирани грла односно ако се 
грлата наменети за гоење, под услов тие грла да 
бидат издвоени од другиот добиток. 

Член 11 
Вештачко осеменување на крави, свињи и ко-

били вршат ветеринарни лекари, ветеринарни тех-
ничари, а вештачко осеменување на овци вршат 
и други лица оспособени за таа цел. 

Член 12 
На подрачјата и за видови на добиток за кои 

не е пропишано вештачко осеменување може да 
се врши природно оплодување. Природно можат 
да се оплодат само здрави женски приплодни 
грла. 

Контрола на здравствената состојба на при-
плодните грла од претходниот став вршат вете-
ринарни лекари од ветеринарните станици на тоа 
подрачје. 

За природно оплодување на кравите, кобили-
те, овците и свињите, по правило, можат да се 
употребат само квалитетни машки приплодни гр-
ла, а по исклучок и одбрани (лиценцирани) машки 
приплодни грла. 

2. Производство на квалитетен приплоден и елитен 
приплоден добиток 

Член 13 
За производство на квалитетен приплоден до-

биток може да се употреби само квалитетен жен-
ски приплоден добиток кој ги исполнува пропи-
шаните услови во однос на расата, типот, здра-
вјето, производноста и плодноста и квалитетен 
машки приплоден добиток кој, покрај наведеното, 
е испитан и на потомство (прогенотестиран) или 
е во тек на испитување. 

Член 14 
Со производството на квалитетен приплоден 

добиток заради користење за сопствени потреби 
или ставање во промет можат да се занимаваат 
организации на здружен труд, други правни лица 
и граѓани (производители на приплоден добиток) 
кои се запишани во регистарот на производители-
те на квалитетен приплоден добиток. 

Регистарот на производителите на квалитетен 
приплоден добиток го води Републичкиот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство. 

Член 15 
Може да се произведува само оној вид или 

раса на добиток кој е означен во регистарот на 
производителите на квалитетен приплоден до-
биток. 

Член 16 
Во регистарот на производителите на квалите-

тен приплоден добиток се запишуваат организа-
ции на здружен труд и други правни лица ако 
имаат обезбедено стручна служба за сточарско 
производство која ќе се занимава со одгледување, 
селекција и матично книговодство (во натамош-
ниот текст: стручна служба) и ако имаат склуче-
но договор со овластена организација за стручен 
надзор над селекцијата и матичното книговодство. 

Член 17 
Граѓани можат да произведуваат квалитетен 

приплоден добиток во кооперација со организа-
ција на здружен труд или самостојно, доколку 
имаат договор со стручната служба од член 16 
на овој закон и договор со овластена организа-
ција за вршење на стручен надзор над селекци-
јата и матичното книговодство на приплодните 
грла. 

Член 18 
Пријава за упис во регистарот на произво-

дителите на квалитетен приплоден добиток под-
несува заинтересираната организација на здружен 
труд или правно лице до Републичкиот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство. 

Граѓаните што произведуваат квалитетен при-
плоден добиток во кооперација со организација 
на здружен труд пријавата за упис во региста-
рот ја поднесуваат преку таа организација, а гра-
ѓаните што произведуваат квалитетен приплоден 
добиток спмостошо, притавата за упис та поднесу-
ваат преку општинската стручна служба за уна-
предување на индивидуалното земјоделство. 

Член 19 
Пријавата од претходниот член треба да со-

држи особено: 
1. назив и седиште на организацијата на 

здружениот труд односно семејно и родено име на 
производителот со точна адреса; 

2. кој вид, раса и сој се произведува; и 
3. опис на генеалошките, морфолошките, здрав-

ствените и производните својства, како и озна-
чување бројот на приплодниот добиток со кој рас-
полага и во која класа е распореден. 
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Ако производителот ги исполнува условите од 
член 16, 17 и 18 на овој закон, републичкиот се-
кретар за земјоделство и шумарство донесува ре-
шение за упис на производителот во регистарот на 
производителите на квалитетен приплоден до-
биток. 

Член 20 
Ако производителот престане да исполнува 

некои од пропишаните услови за упис во региста-
рот на производителите на квалитетен приплоден 
добиток, републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство ќе донесе решение за бришење на 
таквиот производител од регистарот. 

Со денот на неговото бришење од регистарот, 
производителот губи право да се занимава со про-
изводство на квалитетен приплоден добиток. 

Член 21 
Производителот е должен за секоја промена 

што е од влијание за упис на регистарот односно 
за бришење од регистарот, писмено да го извести 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство во рок од 30 дена од денот на настану-
вањето на промената. 

Член 22 
Стручната служба од член 16 на овој закон 

треба да има најмалку еден дипломиран земјо-
делски инженер кој работи на сточарството и 
ги води работите на одгледувањето, селекцијата, 
матичното книговодство и исхраната на добитокот. 

Член 23 
Стручниот надзор над селекцијата и матич-

ното книговодство го врши овластена стручна ор-
ганизација. 

Член 24 
Производителите на квалитетен приплоден 

добиток се должни да водат или да обезбедат 
водење на матично книговодство и евиденција за 
контролата на производните и приплодните спо-
собности на женските и машките приплодни грла 
од која може да се добие увид за квалитетот на 
природниот добиток, и да вршат селекција. 

Член 25 
Селекција и матично книговодство на квали-

тетниот приплоден добиток се врши според един-
ствената методологија пропишана од овластената 
организација за селекција и матично книговодство, 
а на која дава согласност републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство. 

Член 26 
Врз основа на добиениот увид од матичното 

книговодство се врши одбирање, оценување и рас-
поредување во класи на приплодните грла и за-
пишување на одбраните грла во матичните книги. 

Одбирањето, оценувањето и распоредувањето 
на добитокот во класи од претходниот став го вр-
ши стручната организација за надзор над селек-
цијата и матичното книговодство од член 23 на 
овој закон. 

Член 27 
Квалитетниот приплоден добиток оценет како 

елитен, се запишува во главната матична книга 
на елитен приплоден добиток. 

Главната матична книга на елитен приплоден 
добиток ја води овластената републичка стручна 
организација. 

3. Одбирање (лиценцирање) на машкиот приплоден 
добиток 

Член 28 
Ако нема доволен број машки приплодни грла 

предвидени според член 12, став 3 од овој закон, 
општината е должна по пат на одбирање (лицен-
цирање) да обезбеди потребен број машки при-
плодни грла од стадата на нерегистрираните про-
изводители на добиток, 

Член 29 
Подрачјето, местото и времето на одбирањето 

(лиценцирањето) на машките приплодни грла го 
одредува собранието на општината. 

Одбирањето го врши еднаш годишно комиси-
ја што ја именува собранието на општината. Во 
комисијата задолжително влегува дипломиран зе-
мјоделски инженер и дипломиран ветеринарен ле-
кар. 

За својата работа комисијата води записник 
и го доставува до општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на земјоделството. 

Член 30 
На одбирање на машки приплодни грла под-

лежат бикови и јуниња со старост над 6 месеци, 
пастуви и омиња над 1 година, овни и шилежиња 
над 6 месеци и нерези и назимиња над 6 месеци. 

Член 31 
Сопственикот односно држателот на машко 

приплодно грло, подложно на одбирање, е должен 
да го приведе пред комисијата за преглед, а ако 
не го приведе, општинскиот орган на управата, 
надлежен за работите на земјоделството, ќе доне-
се решение за принудно приведување. 

Член 32 
На сопственикот односно држателот на одбра-

нето машко приплодно грло комисијата му издава 
потврда за одбирањето. 

Член 33 
Одбрането машко приплодно грло може да се 

користи за природно оплодување до повторното 
одбирање во идната година. 

Член 34 
Комисијата од член 29 на овој закон донесува 

решение за кастрирање на машкото приплодно гр-
ло што не е одбрано за природно оплодување. Во 
решението се определува рокот во кој ќе се из-
врши кастрирање^. 

Член 35 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

работите на земјоделството, врз основа на запис-
никот од комисијата од член 29 на овој закон, 
води евиденција на одбраните машки приплодни 
грла и за извршување на решенијата за кастри-
рање на неодбраните машки приплодни грла од 
член 34 на овој закон. 

Член 36 
Надоместокот за вештачко и природно опло-

дување се плаќа во паричен износ за секое осе-
менување, за секој скок или во годишен паушал 
по грло. Износот на надоместокот за природно оп-
лодување по предлог на сопственикот односно др-
жателот на приплодното машко грло, го утврдува 
надлежниот орган за цени на општината. 

III. ПРОМЕТ СО КВАЛИТЕТЕН ПРИПЛОДЕН 
И ЕЛИТЕН ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК И СПЕРМА 

ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ 

Член 37 
Производителот на квалитетен приплоден до-

биток е должен, за приплодниот добиток што го 
става во промет, да издаде извод од матичната 
книга заверен од стручна организација која врши 
стручен надзор над селекцијата и матичното кни-
говодство на приплодниот добиток. 

За елитните приплодни грла изводот од ма-
тичната книга го издава организацијата што ја 
води главната матична книга. 

Член 38 
Како машко квалитетно приплодно грло може 

да се увезува само приплодно грло кое во поглед 
на расата, производната и приплодната способност 
ќе го подобри квалитетот на домашниот припло-
ден добиток, 
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Квалитетниот приплоден добиток што се уве-
зува мора да биде снабден со извод од матичната 
книга, кој го издава овластената организација од 
земјата извозничка. 

Член 39 
За вештачко осеменување може да се увезува 

и сперма од особено квалитетни приплодници со 
кои ќе се поправи квалитетот на домашниот при-
плоден добиток. 

За увоз на приплодници од член 38 на овој 
закон и увоз на сперма од претходниот став, по-
требна е дозвола од републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство. 

Член 40 
За увоз на женски приплодни грла од нови 

и неадаптирани раси за условите на подрачјето 
на Социјалистичка Република Македонија, потреб-
на е дозвола што ја издава републичкиот секре-
тар за земјоделство и шумарство по претходно при-
бавено мислење од надлежната научна институ-
ција, имајќи ги предвид условите во одделни под-
рачја. 

IV. ПРОМЕТ НА КОНЦЕНТРИРАНА 
ДОБИТОЧНА ХРАНА 

Член 41 
Под концентрирана добиточна храна (во на-

тамошниот текст: добиточна храна) во смисла на 
овој закон се подразбираат хранива и крмни 
смеши. 

Под хранива се подразбираат: брашно од лу-
церка, зрнести хранива и споредни производи на 
прехранбената индустрија. 

Под крмни смеши се подразбира производ до-
биен со мешање на две или повеќе индустриски 
хранива и хранливи додатоци, избалансиран како 
потполна или дополнителна храна на добитокот 
(мешана добиточна храна). 

Член 42 
Во промет може да се стави добиточна храна 

која по однос на составот и квалитетот ги испол-
нува условите пропишани со југословенските 
стандарди. 

Член 43 
Забранета е употреба на добиточна храна која 

преку производите на добитокот може да го за-
грози здравјето на луѓето. 

Член 44 
Добиточната храна што се става во промет 

мора да има пропишана декларација на амбала-
жата и на фактурата. 

Добиточната храна мора да е од оној квали-
тет што е означен во декларацијата. 

Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат добиточна храна должни се да овоз-
можат вршење на постојана стручна контрола на 
квалитетот и здравствената состојба на добиточна-
та храна. Контролата од претходниот став ја врши 
овластената стручна организација што исполнува 
одредени услови. 

Член 45 
Заради контрола на пропишаниот квалитет на 

добиточната храна што се става во промет, се 
врши анализа на добиточната храна. 

Анализа на добиточна храна може да врши 
организација на здружен труд што исполнува од-
редени услови. 

Член 46 
Ако организацијата на здружениот труд што 

произведува добиточна храна не е задоволна со 
резултатот на анализата, може во рок од 8 дена 
од денот на соопштувањето на резултатот да бара 
од органот надлежен за работите на земјодел-
ската инспекција дупликат на мострата што ја 
зел овластениот инспектор во исто време и на 
ист начин и да ја испрати на супер-анализа на 
овластена установа, 

Ако резултатот од супер-анализата не е ис-
товетен со резултатот на анализата, мероданев е 
резултатот од супер-анализата. 

Член 47 
Ако со анализата односно супер-анализата се 

утврди дека добиточната храна не одговара на 
пропишаниот и деклариран квалитет, сточарскиот 
инспектор ќе донесе решение за забрана на упо-
требата и промет на таа добиточна храна. 

Жалбата против решението од претходниот 
став не го задржува неговото извршување 

Член 48 
Трошоците за извршување на анализата од-

носно супер-анализата на добиточната храна на-
правени по барање на сточарскиот инспектор, ги 
поднесува организацијата на здружениот труд што 
произведува добиточна храна, ако се утврди дека 
добиточната храна го нема декларираниот од-
носно пропишаниот квалитет. 

Член 49 
Ако со анализата односно супер-анализата се 

утврди дека добиточната храна го исполнува де-
кларираниот односно пропишаниот квалитет, тро-
шоците за извршување на анализата односно су-
пер-анализата ги поднесува општината чиј ин-
спектор барал анализа односно супер-анализа на 
добиточната храна. 

Доколку е извршена анализа односно супер-
анализа по барање на организацијата на здруже-
ниот труд што произведува добиточна храна, тро-
шоците паѓаат на товар на таа организација. 

Доколку мострата е земена и испратена на 
анализа од страна на републичкиот сточарски ин-
спектор, трошоците за анализата паѓаат на товар 
на Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство. 

V. ДРУГИ МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА СТОЧАРСТВОТО 

Член 50 
Општината може за одделни видови добиток, 

да пропише минимум зоотехнички, зоохигиенски 
и технолошки мерки (селекциски мерки, уредува-
ње на шталите и ѓубпиштата, обезбедување на хи-
гиенски исправна вода за пиење и др). 

Член 51 
Во случај на постоење тенденција за осетно 

намалување на основниот добиточен фонд, Изврш-
ниот совет може да го ограничи или забрани ко-
лењето на подмладокот од одделни видови, раси 
и категории на добиток. 

VI. Н А Д З О Р 

Член 52 
Надзор над спроведувањето на одредбите на 

овој закон и прописите донесени на основа на 
него што се однесуваат на производството и про-
метот на добиток и прометот на добиточна храна, 
врши општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на земјоделството и Републичкиот се-
кретаријат за земјоделство и шумарство преку 
своите сточарски инспектори. 

Надзор над спроведувањето на вештачкото 
осеменување и природно оплодување на крави, 
кобили, свињи и овци врши општинскиот орган 
на управата, надлежен за работите на ветеринар-
ството и Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство преку своите ветеринарни ин-
спектори. 

Член 53 
Сточарскиот инспектор, покрај овластувањата 

што ги има според општите прописи за органите 
надлежни за работите на сточарска инспекција е 
овластен да: 
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1. врши контрола на производството на ква-
литетниот приплоден добиток и спермата за веш-
тачко осеменување; 

2. врши контрола на вештачкото осеменување 
и природното оплодување; 

3. врши преглед на добиточната храна која 
се става во промет и зема и доставува мостри 
на добиточна храна за анализа и суперанализа; 

4. врши преглед на книгите и документите на 
организациите на здружениот труд и на трагани 
кои се однесуваат на спроведувањето на одред-
бите на овој закон; 

5. врши контрола на квалитетниот приплоден 
добиток што се увезува; 

6. врши контрола дали стручната служба од 
член 23 на овој закон ги исполнува условите; 

7. врши контрола на примената на единстве-
ни методи при испитувањето на машките при-
плодници на потомство (прогенотестирање); 

8. врши контрола на одбирањето на машки 
приплодници за производство на сперма за веш-
тачко осеменување; 

9. врши и други работи за кои е овластен со 
посебни прописи. 

Член 54 
Сточарскиот инспектор мора да биде дипло-

миран инженер во земз о деливото, а првенство 
имаат оние што имаат сточарска насока. 

Сточарскиот инспектор мора да има легити-
мација со која се утврдува својството на сточар-
ски инспектор. 

Член 55 
Организациите на здружениот труд. правните 

лица и граѓани чија работа подлежи на надзор од 
сточарскиот инспектор, се должни да му овозмо-
жат вршење на надзор и да му укажат потребна 
помош. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 56 
Со парична казна од 3.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд ако: 

1. за производство на квалитетен приплоден 
добиток користи грла што не ги исполнуваат ус-
ловите во поглед на расата, типот, здравјето, про-
изводната и приплодната способност (член 13); 

2. за производство на сперма за вештачко осе-
менување на елитниот, квалитетниот приплоден 
добиток и другиот приплоден добиток употребува 
машки приплоден добиток кој не е испитан на 
потомство (прогенотестиран) или не е во тек на 
испитување (член б); 

3. не врши прогенотестирање на машкиот при-
плоден добиток според единствен метод (член 7); 

4. произведува раса што не е означена во ре-
гистарот на производителите на квалитетен при-
плоден добиток и нема обезбедено стручна служ-
ба од член 22 на овој закон и стручен надзор над 
селекцијата и матичното книговодство; 

5. внесе како квалитетен приплоден добиток 
грла кои не ги исполнуваат пропишаните услови 
или внесе сперма за вештачко осеменување од 
неквалитетни расплодници како и без дозвола на 
републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство (член 38, 39 и 40); 

6. пушта во промет сточна храна што не ги 
исполнува пропишаните услови (член 43 и 44); 

7. става во промет како квалитетен припло-
ден добиток, добиток кој не е здрав и оценет од 
стручната служба од член 23 на овој закон и без 
извод од матичната книга (член 37); 

8. коле добиточен подмладок спротивно на за-
браната од член 52 на овој закон. 

За стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна од 500 до 3.030 ди-
нари и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или друго правно лице. 

Член 57 
Со парична казна од 3.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд и друго правно лице ако: 

1. не води евиденција за контролата на про-
изводните и приплодни способности на квалитет-
ните приплодни грла (чл. 24); 

2. врши анализа и супер-анализа на добиточ-
на храна, а не ги исполнува пропишаните услови 
(член 46); 

3. произведува квалитетен приплоден добиток 
заради ставање во промет или за сопствени по-
треби без да е запишан во регистарот на про-
изводителите на квалитетен приплоден добиток и 
не обезбеди стручна служба за производство и 
стручен надзор над селекцијата и матичното кни-
говодство на квалитетниот приплоден добиток 
(член 14, 22 и 23); 

4. произведува сперма за вештачко осемену-
вање, а не ги исполнува пропишаните услови 
(член 8): 

5. врши природно оплодување со машки при-
плодници кои немаат пропишан квалитет (член 12); 

6. нема заверен препис од изводот од матичната 
книга за квалитетното приплодно грло што го 
става во промет (член 37). 

За стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни со казна од 500 до 1.500 динари и 
одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или друго правно лице. 

Член 58 
Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд или друго правно лице ако: 

1. престане Да исполнува некој од условите за 
запишување во регистарот на производителите на 
квалитетен приплоден добиток, а не го извести 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство (член 20); 

2. дозволи или изврши природно оплодување 
на женски приплодни грла кои не се здрави 
(член 12); 

3. воведе во матичните книги грла кои не ги 
одредила стручната организација на здружениот 
труд од член 23 на овој закон; 

4. врши природно оплодување на добиток ве 
подрачје каде што е предвидено вештачко осе-
менување (член 5); 

5. не води евиденција за производството, ква-
литетот и за добиениот приплод од осеменување-
то (член 9); 

Со парична казна од 500 динари за прекршок 
од претходниот став ќе се казни и одговорното 
лице во организацијата на здружениот труд или 
друго правно лице. 

Член 59 
Со парична казна од 3.000 динари за прекр-

шок ќе се казни граѓанин ако изврши некое деј-
ствие од членовите 57, 58 и 59 од овој закон. 

Член 60 
Со парична казна од 500 динари за прекршок 

ќе се казни граѓанин ако: 
1. пред комисијата за одбирање не приведе 

машко приплодно грло за преглед (член 31); 
2. не изврши кастрација на машкото приплод-

но грло кое не е одбрано за природно оплодување 
(член 34). 

Ако прекршокот од претходниот став е сто-
рен заради здобивање на материјалната корист, на 
прекршителот може да му се изрече казна од 
3.000 динари. 
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VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 61 
Организациите на здружен труд, други прав-

ни лица и граѓани кои до донесувањето на ОВОЈ 
закон се занимаваат со производство на квали-
тетен приплоден добиток и друг приплоден до-
биток и со промет на концентрирана добиточна 
храна, должни се во рок од една година од денот 
на влегувањето во сила на овој закон да за усо-
гласат својата работа со условите утврдени со 
него. 

Член 62 
Се овластува републичкиот секретар за зе-

мјоделство и шумарство да донесе поблиски про-
писи за: 

— условите што треба да ги исполнува ква-
литетниот приплоден и елитниот приплоден до-
биток во поглед на производната и приплодната 
способност; 

— начинот на испитување на машките при-
плодни грла на потомство (прогенотестирање) спо-
ред единствен метод; 

— овластување на организација на здружен 
ТРУД за производство на сперма за вештачко осе-
менување; 

— овластување на стручна организација на 
здружен труд за вршење на стручен надзор над 
селекцијата и матичното книговодство на доби-
токот; 

— начинот на водење на регистарот и обрас-
ците на регистарот на производителите на квали-
тетен приплоден и елитен приплоден добиток; 

—- начинот и постапката за вршење на струч-
ниот надзор, одбирањето и оценувањето на ква-
литетниот приплоден и елитниот приплоден до-
биток; 

— овластување на организации на здружен 
труд за вршење на контрола над квалитетната и 
здравствената состојба на храната; 

— овластување на научна институција за да-
вање на мислење за увоз на женски приплодни 
грла од нови и неадаптирани раси; 

— овластување на организации на здружен 
труд за вршење на анализа и супер-анализа. 

Член 63 
Со влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат одредбите на Законот за мер-
ките за унапредување на сточарството и здрав-
ствената заштита на добитокот („Службен весник 
на СРМ" бр. 36/66) и тоа: 

Глава I—V; во глава VIII членовите од 63—65 
и член 72, став 1; во глава IX, член 73, член 74, 
точка 1 и 2, член 76, точка 1 и 2; глава X, член 
81, точка 2, 3, 7, 8 и 15. 

Член 64 
До донесувањето на поблиските прописи од 

член 63 на овој закон остануваат во сила: Упат-
ството за обрасците на регистарот на производи-
телите на приплоден добиток и регистарот на про-
изводители на елитен приплоден добиток и на-
чинот на водење на регистарот („Службен весник 
на СРМ" бр. 10/67), Решението за определување 
на организација за водење на регистар на про-
изводителите на квалитетен приплоден добиток и 
регистар на производителите на елитен припло-
ден добиток („Службен весник на СРМ" бр. 10/67); 
Решението за утврдување список на работни ор-
ганизации кои ги исполнуваат условите за вршење 
на анализа на добиточна храна („Службен весник 
на СРМ" број 11/67). 

Член 65 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

462. 
Врз основа на член 152, став 5 Од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1974 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за водниот придонес 
во 1974 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 декември 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана 
на 27 декември 1973 година. 

Број 03-50 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Основните организации на здружениот труд, 

граѓанските правни лица и граѓаните што упо-
требуваат и користат вода за определени стопан-
ски или комунални цели или што испуштаат за-
гадени води во 1974 година, плаќаат воден при-
донес според одредбите на овој закон. 

Според одредбите на ОВОЈ закон придонес се 
плаќа и за користење н а песок, чакал и камен 
од коритата и бреговите на природните водотеци 
и езера. 

Обврзниците што плаќаат придонес од личен 
доход од земјоделска дејност, во 1974 година на-
место воден придонес плаќаат зголемен придонес 
од личен доход од земјоделска дејност. Средствата 
добиени со зголемување на придонесот од личен 
доход од земјоделска дејност се користат за це-
лите за кои се користи водниот придонес. 

Член 2 
Основните организации на здружениот труд, 

граѓанските правни лица и граѓаните за употре-
бената и искористената вода плаќаат воден при-
донес, во следниве износи: 

1 хидроелектраните и термоелектраните по 
0,0025 динари за 1 квч произведена електрична 
енергија; 

2. рударските и индустриските основни орга-
низации на здружениот труд, како и другите ос-
новни организации на здружениот труд, што вр-
шат рударска и индустриска дејност, по 0,04 ди-
нари за 1 м3 употребена или искористена вода; 

3. основните организации на здружениот труд 
што вршат занаетчиски дејности, граѓанските 
правни лица и граѓаните што вршат занаетчиски 
и други слични стопански дејности (влачарници, 
валавици, воденици и слично) по 0,0003 динари за 
1 м3 употребена или искористена вода; и 

4. основните организации на здружениот труд 
што вршат комунални дејности по 0,02 динари за 
1 м3 употребена или искористена вода, освен за 
водата што тие ја испорачуваат на други орга-
низации, на граѓански правни лица и на граѓа-
ните за кои овие се должни непосредно да пла-
ќаат воден придонес. 

Основните организации на здружениот труд 
од други гранки и области на стопанството, што 
произведуваат и електрична енергија, плаќаат во-
ден придонес според износот утврден во точка 1 
од претходниот став, доколку водата ја употре-
буваат или користат исклучиво за производство 
на електрична енергија. 
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Член 3 
Основните организации на здружениот труд, 

граѓанските правни лица и граѓаните што испуш-
таат загадена вода од вршењето на стопанска деј-
ност, за испуштената загадена вода плаќаат воден 
придонес во следните износи: 

1. основните организации на здружениот труд 
што се занимаваат со производство на јаглен, наф-
та, неме!али, целулоза, хартија, кожа, обувки и 
текстил, како и основните организации на здру-
жениот труд од областа на црната и обоената ме-
талургија и хемиската индустрија; 

— по 0,02 динари за 1 м3 испуштена загадена 
вода со отровни киселини или други отровни хе-
микалии, 

— по 0,01 динари за 1 м3 испуштена загадена 
вода со неотровни органски или аноргански ма-
терии, 

2. сите други основни организации на здру-
жениот труд, граѓанските правни лица и трага-
ните по 0,02 динари за 1 м3 испуштена загадена 
вода. 

Основните организации на здружениот труд 
од точка 1 на претходниот став, доколку загаде-
ната вода ја испуштаат во природни или вештач-
ки водо!еци без уреди за прочистување плаќаат 
воден придонес во двоен износ. 

Член 4 
Обврзниците на водниот придонес од член 3 

на овој закон кои немаат уреди за мерење на 
количествата на испуштените загадени води, пла-
ќаат воден придонес за употребената или искорис-
тената вода и за испуштената загадена вода во 
единствен износ што се пресметува по 1 м3 упо-
требена искористена вода и тоа: 

1. основните организации на здружениот труд 
што се занимаваат со производство на јаглен, наф-
та и неметали, како и основните организации на 
здружениот труд од црната и обоената металур-
гија по 0,052 динари за 1 м3 вода, 

2. основните организации на здружениот труд 
од дрвната, прехранбената и друга индустрија што 
испуштаат загадени води со неотровни органски 
и аноргански материи — по 0,044 динари за 1 
м3 вода, и 

3. сите други основни организации на здру-
жениот труд, граѓанските правни лица и трага-
ните по 0,03 динари за 1 м3 вода. 

Член 5 
Придонес за користење на песок, чакал и 

камен од коритата и бреговите на природните во-
дотеци и езера, плаќаат корисниците по 5 ди-
нари за 1 м3 изваден песок, чакал или камен. 

Член 6 
Обврзниците од став 3, на член 1 од овој за-

кон плаќаат зголемен придонес од личен доход 
од земјоделска дејност со 0,8% од катастарскиот 
приход. 

Член 7 
Основните организации од член 2 и 3 на овој 

закон водат евиденција за произведената елек-
трична енергија, за употребената или искористе-
ната вода, како и за испуштените загадени води. 

Употребената или искористената односно ис-
пуштената загадена вода се евидентира само ед-
наш, без оглед на тоа колку пати е употребена 
во технолошкиот процес на производството. 

Член 8 
Основните организации на здружениот труд и 

другите обврзници на воден придонес според овој 
закон, кои немаат инструменти за мерење на упо-
требената или искористената вода, количеството 
на употребената или искористената вода го утвр-
дуваат според капацитетот на постројките за снаб-
дување со вода, а сразмерно со степенот на ис-
користеноста на производиите капацитети за кои 
е употребена или искористена водата. 

Капацитетот на постројките за снабдување со 
вода како и производниот капацитет за КОЈ се 
употребува или искористува водата се утврдува 
според нивната инвестиционо-техничка доку-
ментација, а до колку таква нема, капацитетот го 
утврдува комисија што ја формира општинскиот 
орган на управата, надлежен за работите на во-
достопанството. 

Член 9 
Обврзниците од член 2 и 3 на овој закон вод-

ниот придонес го пресметуваат и плаќаат за из-
минатиот месец најдоцна до 25 наредниот месен 
на чековната сметка на Републичкиот фонд за 
води. 

Ако граѓаните и граѓанско-правните лица вод-
ниот придонес не го уплатат во рокот од претход-
ниот став, наплатата на придонесот ќе се изврши 
присилно според прописите за придонесите и да-
ноците на граѓаните. 

Придонесот од член 5 на овој закон, корис-
ниците го уплатуваат на чековната сметка на Ре-
публичкиот фонд за води пред добивање на реше-
нието со кое се одобрува користењето на песок, 
чакал или камен. 

Износот со кој е зголемен придонесот од личен 
доход од земјоделска дејност според член 6 на 
овој закон, како и присилно наплатениот воден 
придонес, се уплатуваат во корист на Републич-
киот фонд за води во рок од еден месец по из-
вршената наплата. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1974 година. 

463. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИС-

ТЕЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ 
ПРИСТАНИШТА 

Се прогласува Законот за воздухопловните 
пристаништа, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репу-
бличкиот собор, одржана на 27 декември 1973 го-
дина, и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 10 декември 1973 година. 

Број 03-54 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

\ 
З А К О Н 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ 
ПРИСТАНИШТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Воздухопловното пристаниште е аеродром от-

ворен за јавен воздушен сообраќај, што го сочи-
нува потребниот копнен или воден простор со па-
теки за излетување и спуштање и други патеки, 
пристанишната платформа, хангарите, уредите и 
постројките и со други објекти наменети за изле-
тување и слетување на воздухоплови и за прифа-
ќање и испраќање на воздухоплови, патници, ба-
гаж, стоки и пошта. 
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Член 2 

Воздухопловното пристаниште може да онде 
отворено само за внатрешен воздушен сообракај 
или за внатрешен и меѓународен воздушен сообра-
кај . 

Член 3 
Користење, одржувале и изградба на возду-

хопловните пристаништа вршат организациите на 
здружениот труд за аеродромски услуги (аеродром-
ски организации). 

Користење, одржување и изградба на возду-
хопловните пристаништа можат да вршат и други 
организации на здружен труд, доколку ги испол-
нуваат пропишаните услови. 

На аеродромските организации и на другите 
организации на здружениот труд што користат 
воздухопловни пристаништа се применуваат оп-
штиве прописи што важат за организациите на 
здружениот труд, доколку со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 4 
Користењето, одржувањето и изградбата на 

воздухопловно пристаниште за кое не е основана 
аеродромска организација, општината на чие под-
рачје е воздухопловното пристаниште ќе и го до-
вери на аеродромска организација од подрачјето 
на друга опш х ина, или на друга организација. 

Член 5 
Организацијата што користи воздухопловно 

пристаниште самостојно ги утврдува цените за вр-
шење на аеродромските и други услуги во рам-
ките на важечките прописи. 

Ценовникот за вршење на аеродромските и 
други услуги мора да биде објавен на видно ме-
сто во воздухопловното пристаниште или на друг 
вообичаен начин. 

Висината на надоместокот за вршење на од-
делни услуги и дејности наведени во член 9 на 
овој закон, може според природата на услугата, 
да се определува со договор. 

II. ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА АЕРО-
ДРОМСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ј 
Член 6 

Аеродромска организација основа општината 
на чие подрачје е воздухопловното пристаниште. 

Две или повеќе општини можат заеднички да 
основаат аеродромска организација на подрачјето 
на тие општини. 

Член 7 
Основна дејност на аеродромската организаци-

ја е одржување, реконструкција и изградба на 
воздухопловни пристаништа и прифаќање и ис-
праќање на воздухоплови, патници, багаж, стоки 
и пошта на воздухопловното пристаниште. 

Прифаќање и испраќање на воздухоплови, 
патници, багаж, стоки и пошта на воздухопловно-
то пристаниште аеродромската организација може 
да врши само доколку ги исполнува посебните 
технички услови пропишани за тој вид дејности 
и ако располага со стручен кадар за вршење на 
таа дејност. 

Член 8 
Прифаќање и испраќање на воздухоплови, 

патници, багаж, стоки и пошта на воздухоплов-
ното пристаниште може да врши и домашен воз-
душен превозник доколку ги исполнува условите 
од член 7, став 2 на овој закон. 

Член 9 
Аеродромската организација може, ако за тоа 

ги исполнува пропишаните услови, да се занимава 
и со други дејности што се во врска со нејзината 
основна дејност или што овозможуваат подобро 

или поправилно користење на воздухопловното 
пристаниште или подооро вршење услуги на воз-
духопловите и патниците (,снаодување, поправка 
и сместување на воздухоплови, довезување на пат-
ниците до воздухопловното пристаниште, одвезу-
вање на патниците од воздухопловното пристани-
ште, вршење на угостителски и други услуги на 
патниците). 

Член 10 
Основните средства на аеродромската органи-

зација ги сочинуваат патеки ж е за излетување и 
спуштање и други патеки, пристанишната плат-
форма, уредите, постројките, транспортните сред-
ства, земЈштето. х а н г а р т е и другите објекти на-
менети за вршење на дејноста на организацијата. 

Член 11 
Со актот за основање на аеродромската орга-

низација се определуваат, покрај другото, пате-
ките за излетување и спуштање и другите патеки, 
пристанишната платформа, уредите, постројките, 
транспортните средства, земјиштето, хангарите и 
други објекти што се наоѓаат на подрачјето на 
воздухопловното пристаниште, а се предаваат како 
основни средства на организацијата. 

Договорот односно решението со кое општина-
та и го доверува користењето на воздухопловното 
пристаниште на организацијата од член 4 на ОВОЈ 
закон, мора да ги содржи сите податоци наведени 
во претходниот став. 

Член 12 
Аеродромската организација ги остварува сред-

ствата за своето работење од: надоместоците за 
аеродромски услуги, надоместоците за користење 
на воздухопловното пристаниште (пристанишната 
платформа и други делови) и уредите на него за 
продажба на погонско гориво и мазиво; закупни-
ните што превозниците, други организации на 
здружен труд, органите на управата и други ко-
рисници ги плаќаат за користење на деловните и 
други простории, како и од приходите од други 
дејности наведени во член 9 на овој закон. 

Член 13 
Во аеродромските надоместоци спаѓаат: 
1. надоместокот за прифаќање и испраќање на 

воздухоплови, патници, багаж, стоки и пошта; 
2. надоместокот за користење на патеките за 

излетување и спуштање; 
3. надоместокот за престој на воздухоплови; 
4. надоместокот за користење на пристанишна-

та платформа; 
5. надоместокот од патници; и 
6. надоместокот од други услуги. 

Член 14 
Надоместокот од точка 1, 2, 3 и 4 на член 13 

од овој закон го плаќа превозникот. 
Надоместокот од патници од точка 5 на член 

13 од овој закон го плаќаат патниците. 
Надоместокот од точка 6 на член 13 од овој 

закон го плаќаат корисниците на услугите. 

Член 15 
Аеродромската организација е должна со општ 

акт да ги утврди услугите што се вршат во врска 
со прифатот и испраќањето на воздухопловите, 
патниците, багажот, стоките и поштата на возду-
хопловното пристаниште, како и начинот и усло-
вите за вршење на тие услуги. 

Општиот акт од претходниот став мора да се 
објави на начин вообичаен во вршењето на воз-
душниот сообраќај 

Член 16 
Надоместокот за користење на воздухопловно-

то пристаниште (користење на пристанишната 
платформа и други делови) и уредите за продаж-
ба на погонско гориво и мазиво го плаќа органи-
зацијата на здружениот труд што ги снабдува воз-
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духопловите и другите потрошувачи со бензин и 
со друго погонско гориво и мазиво и за таа цел ја 
користи пристанишната платформа, другите дело-
ви на воздухопловното пристаниште и уредите на 
организацијата што го користи воздухопловното 
пристаниште. 

Надоместокот од претходниот став се плаќа во 
определен износ на количествата на продаденото 
погонско гориво и мазиво. 

Висината на надоместокот се определува со до-
говор меѓу организацијата што го користи возду-
хопловното пристаниште и организацијата на здру-
жениот труд што ги снабдува воздухопловите и 
другите потрошувачи со погонско гориво и мазиво 

Член 17 
Извршниот совет определува кои воздухоплов-

ни пристаништа се отворени за внатрешен јавен 
воздушен сообраќај. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд што прифаќа и испраќа воздухо-
плови, патници, багаж, стоки и пошта ако не ги 
исполнува посебните технички и другите услови 
пропишани за тој вид дејности (член 7, став 2 и 
член 8). 

Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе се 
казни за стопански престап од став 1 на овој член 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд. 

Член 19 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен 
труд што го користи воздухопловното пристаниште, 
ако ценовникот за вршење на аеродромските и 
другите услуги не го објави на видно место во 
воздухопловното пристаниште или на друг вооби-
чаен начин (член 5, став 2). 

Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој чл^н и од-
говорното лице во организацијата на здружениот 
труд . 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
'I 
Член 20 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

464. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АРХИВСКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за архивската дејност, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 декември 1973 година, 
и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 27 декември 1973 година. 

Број 03-55 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА АРХИВСКАТА ДЕЈНОСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Архивската дејност во смисла на овој ззкон 

ги опфаќа: заштитата, евидентирањето, собирање-
то, средувањето, обработувањето, стручното одржу-
вање, користењето и објавувањето на архивската 
граѓа, како и заштитата, евидентирањето, чување-
то, одбирањето и стручното одржување на реги-
стратурскиот материјал во регистратурите. 

Член 2 
Архивска граѓа е целокупниот изворен и ре-

продуциран пишуван, печатен, цртан, фотографи-
ран, филмуван, фонографиран или на кој и да е 
друг начин забележан документарен материјал, 
создаден во текот на работењето на творецот на 
архивската граѓа, што е од значење за истори-
јава на македонскиот народ, наподностите и етнич-
ките групи што живеат во СР Македонија и за 
другите научни области, за културата воопшто и 
другите општествени потреби. 

Член 3 
Регистратурскиот материјал го сочинуваат спи-

сите, службените книги, фотографските и етно-
графските снимци и целокупниот друг пиш.уван, 
печатен, цртан или репродуциран материјал што е 
создаден во работата на творецот на тој материјал, 
додека тој е од значење за неговата тековна ра-
бота. 

Регистратурскиот материјал е извор за архив-
ската граѓа. 

Член 4 
Архивската граѓа и регистратурскиот матери-

јал се заштитени со закон, независно од тоа кога 
и како се создадени и во чија сопственост се нао-
ѓаат и без оглед на тоа дали се евидентирани. 

Член 5 
Целта на заштитата на архивската граѓа е: 
— трајно чување на архивската граѓа како це-

лина, во средена и изворна состојба; 
— користење на најсоодветен начин на архив-

ската граѓа за научно-истражувачки и други оп-
штествени потреби. 

Член 6 
Заштитата на архивската граѓа се остварува 

преку: 
— системот на единствено задолжително еви-

дентирање, собирање, средување, одбирање, обра-
ботување и објавување на архивската граѓа; 

— мерките за непосредна заштита: чување, 
одржување, конзервација, реставрација и микро-
филмување на архивската граѓа; 

— спречувањето на секакви дејствија што мо-
жат да придонесат посредно или непосредно да 
дојде до оштетување, уништување или отуѓување 
ги архивската граѓа 

Член 7 
Општините и Републиката обезбедуваат услови 

за заштита на архивската граѓа. 

Член 8 
Архивската граѓа има својство на споменик на 

културата и во поглед на нејзината заштита се 
применуваат и прописите од Законот за заштита 
на спомениците на културата. 

Член 9 
Архивската дејност е од посебен општествен 

интерес. 
Архивската дејност ја вршат, според одредбите 

на овој закон, архивите. 
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Архивската дејност се остварува задолжително 
на целата територија на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Член 10 
Архивската граѓа е достапна на јавноста спо-

ред одредбите на овој закон. 

II. ЗАШТИТА НА АРХИВСКАТА ГРАЃА 
И РЕГИСТРАТУРСКИОТ МАТЕРИЈАЛ 

Член И 
Архивската граѓа и регистратурскиот матери-

јал, создадени во работата на државните органи, 
организациите на здружен труд, самоуправните ин-
тересни заедници и други организации и заедници, 
се општествена сопственост. 
I 

Член 12 
Архивската граѓа и регистратурскиот матери-

јал, без оглед на тоа кој ги создал и каде се нао-
ѓаат, претставуваат целина и не можат да се раз-
двојуваат. 

Член 13 
Државните органи, организациите на здружен 

труд, самоуправните интересни заедници и другите 
организации и заедници, граѓанско-правните лица 
и поединци (иматели на архивска граѓа и иматели 
на регистратурски материјал), освен оние што 
имаат архив во состав, се должни: 

— да водат единствена задолжителна евиден-
ција за архивската граѓа; 

— да овозможуваат целосен и непречен увид 
на архивите во состојбата на архивската граѓа; 

— да ги доставуваат бараните податоци за ар-
хивската граѓа до надлежниот архив. 

Член 14 
Имателите на архивска граѓа што е општестве-

на сопственост се должни неа да ја предадат на 
архивите во целина и во рок што не може да биде 
покус од пет ниту подолг од триесет години од 
нејзиното создавање. 

По исклучок, кога тоа го бараат потребите на 
имателот, рокот од претходниот став може да се 
намали или зголеми спогодбено со надлежниот ар-
хив. 

За примопредавањето на архивската граѓа се 
составува записник кој особено содржи: назив, 
гранични години, содржина и количество на ар-
хивската граѓа. 

Член 15 
Архивската граѓа што ја преземаат архивите 

им се предава во средена состојба и попишана. 
При предавањето на архивската граѓа имате-

лите даваат мислење за начинот и условите како 
таа да се користи. 

Член 16 
Граѓанско-правните лица и поединци што се 

сопственици на архивска граѓа, ако имаат намера 
да ја продаваат, се должни оваа граѓа прво да му 
ја понуда^ на надлежниот архив. 

Надлежниот архив е должен во рок од шеесет 
дена од денот на приемот на понудата да го из-
вести понудувачот дали Ја прифаќа понудата. 

Надлежниот архив, ако го извести понудува-
чот дека не сака да го користи своето право на 
првенствено купување или во рокот од претход-
ниот став не изјави дека ја прифаќа понудата, по-
нудувачот може архивската граѓа да му ја предаде 
на друг архив во СР Македонија, но не по пониска 
цена и под поповолни услови од овие во понудата 
до надлежниот архив. 

Член 17 
Архивската граѓа и регистратурскиот матери-

јал не можат да се извезуваат ниту изнесуваат 
во странство. 

По исклучок архивската граѓа и регистратурски 
материјал можат да се извезат односно изнесат во 
странство само со одобрение на републичкиот се-
кретар за култура, а по претходно прибавено мис-
лење од Архивот на Македонија. 

Ако архивската граѓа или регистратурскиот ма-
теријал се по потекло од друга социјалистичка 
република или социјалистичка автономна покра-
ина, пред издавањето на одобрение за извезување 
односно изнесување во странство ќе се прибави и 
мислење од надлежниот републички односно по-
краински архив. 

Член 18 
Работниците на архивите не можат за себе или 

за други лица да собираат архивска граѓа. 

Член 19 
Обработката на архивската граѓа се врши во 

архивите според единствена методологија. 

Член 20 
Имателите на архивската граѓа се должни да 

обезбедуваат услови за непосредна заштита на ар-
хивската граѓа (сместување во соодветни просто-
рии и примена на техничко-заштитни меркиЈ. 

Член 21 
Имателите на регистра турски материјал се 

должни: 
— да водат основна евиденција за регистратур-

скиот материјал; 
— регистратурскиот материјал да го чуваат во 

средена и безбедна состојба; 
— регистратурскиот материјал да го класифи-

цираат и архивираат; 
— да вршат одбирање на архивската граѓа од 

регистратурскиот материјал. 

Член 22 
Одбирањето на архивската граѓа и излачува-

њето на безвредниот регистратурски материјал се 
врши според листите на категории на регистратур-
ски материјал со рокови за нивното чување. 

Извршниот совет поблиску го уредува начинот 
за одбирање на архивската граѓа од регистратур-
скиот материјал. 

Член 23 
Архивската граѓа и регистратурскиот материјал 

создадени во работата на Македонската академија 
на науките и уметностите ги чува Академијата. 

Академијата може својата архивска граѓа да 
му ја предаде на надлежниот архив и да ги опре-
дели условите под кои може да се користи. 

Член 24 
Кога државен орган, организација на здружен 

труд, самоуправна интересна заедница или друга 
организација и заедница престане со работа, нив-
ниот регистратурски материјал во средена состојба 
и по извршено одбирање на архивската граѓа се 
предава на оној што ги презема нивните права и 
обврски. 

Член 25 
Одбирање на архивска граѓа од регистратурски 

материјал создаден до 31 декември 1946 година 
може да се врши само во надлежните архиви. 

Член 26 
Граѓанско-правни лица и поединци можат да 

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

Граѓанско-правни лица и поединци не можат 
да поседуваат архивска граѓа и регистратурски ма-
теријал што се создадени во работата на држав-
ните органи, организациите на здружен труд, само-
управните интересни заедници и други организа-
ции и заедници. 
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Член 27 
Граѓанско-правни лица и поединци можат сво-

јата архивска граѓа, заради заштита, да ја преда-
дат на чување на надлежните архиви, да за пода-
рат или завештаат. 

Член 28 
Организациите на здружен труд што откупу-

ваат отпаден материјал, не смеат да вршат откуп 
на регистратурски материјал без писмена соглас-
ност од надлежниот архив. 

Член 29 
Архивската граѓа се користи за научно-истра-

жувачки и стручни цели како и за други потреби 
од интерес за општествената заедница, организа-
циите на здружен труд и други организации и 
поединци. 

Архивите се должни, по пат на научно-инфор-
мативни и други средства, да овозможуваат дос-
тапност и користење на архивската граѓа. 

Член 30 
За потребите на поединци архивите издаваат 

уверенија како и копии и преписи за фактите со-
држани во архивската граѓа што се однесуваат на 
регулирање на работните и имотноправните одно-
си, училишни и стручни квалификации и сл. 

Член 31 
Користењето на архивската граѓа е бесплатно. 
Надоместок за користење на архивска граѓа 

може да се бара само за посебни услуги што архи-
вите ги вршат по барање од корисниците (изра-
ботка на фотокопии, микрофилмови, копии, пре-
писи, изводи и сл.). 

Издавањето на уверенија за остварување на 
правата од работен однос и пензиски стаж е без 
надоместок. 

Член 32 
Општите услови за користење на архивската 

граѓа ги утврдува Архивот на Македонија. 

Член 33 
Архивите можат со решение да го ускратат 

користењето на архивската граѓа и издавањето на 
уверение ако: 

— користењето на архивската граѓа се врши 
за цели спротивни на интересите на општествената 
заедница; 

— со нејзиното користење се нарушува служ-
бена или деловна тајна или се повредуваат лични 
интереси на граѓаните; 

— корисникот не се придржува за пропиша-
ните услови и постапка за користење на архив-
ската граѓа. 

Против решението од претходниот став, недо-
волната странка има право на жалба до органот 
определен со статутот на архивот. 

Член 34 
Странските држарјани можат да користат ар-

хивска граѓа во согласност со овој закон, општите 
акти на архивот, меѓународните договори и спо-
годби и врз основа на фактички реципроцитет. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА АРХИВСКАТА 
ДЕЈНОСТ 

Член 35 
Архиви основаат општините и Републиката. 
Две или повеќе општини можат заеднички да 

основаат архив. 

Член 36 
Архив може да се основа ако се исполнети 

следните услови: 
— да се обезбедени основни средства за работа 

на архивот; 

— да се обезбедени финансиски средства за 
трајно вршење на дејноста на архивот: 

— да има најмалку двајца архивисти. 
Архивот на Македонија оценува дали се ис-

полнети условите од претходниот став. 

Член 37 
Архивите ги вршат следните работи: 
— ја заштитуваат, евидентираат, собираат, сре-

дуваат, обработуваат и стручно одржуваат архив-
ската граѓа; 

— вршат одбирање на архивска граѓа и изла-
чување на регистратурскиот материјал што се на-
оѓа во архивите; 

— ги проучуваат, истражуваат и со научни 
методи ги обработуваат прашањата за развој и 
унапредување на архивската дејност и предла-
гаат преземање на мерки во оваа област; 

— вршат стручен надзор над архивирање^, 
чувањето и стручното одржување на регистратур-
скиот материјал и одбирањето на архивска граѓа 
од регистратурскиот материјал што се наоѓа над-
вор од архивот; 

— вршат повремени прегледи на регистратурите 
со цел за утврдување како имателите ги извршу-
ваат обврските од член 21 на овој закон и опре-
делуваат задолжителни мерки за извршување на 
тие обврски; 

— објавуваат архивска граѓа и научно-инфор-
мативни средства (водичи, инвентар, описи на ар-
хивската граѓа и слично); 

— вршат архивски истражувања за комплети-
рање на архивските фондови и збирки; 

— по пат на предавање, изложби, прикажува-
ње на филмови и друго ја популаризираат архив-
ската дејност; 

— вршат и други работи што им се ставени во 
надлежност со закон и други прописи. 

Член 38 
Архивот на Македонија, како матичен архив 

за територијата на Републиката, покрај работите од 
член 37 на овој закон, ги врши и следните работи: 

— Ја координира работата на архивите и архи-
вите во состав, им укажува потребна стручна по-
мош и врши стручен надзор над нивната работа; 

— ги проучува општите прашања на органи-
зацијата, развојот и унапредувањето на архивска-
та служба; 

— подготвува програми за развој и унапреду-
вање на архивската служба; 

—- организира централна информативна служ-
ба за архивската граѓа; 

— се грижи за унапредување на стручната ра-
бота и стручното усовршување на архивските кад-
ри; 

—- дава мислења во врска со организацијата 
на архивската мрежа; 

— води евиденција за работата на странските 
истражувачи во архивите во Републиката; 

— врши размена и преотстапување на архив-
ската граѓа со матичните архиви од другите соци-
јалистички републики и покраини; 

— води евиденција за архивската граѓа од ин-
терес за историјата на македонскиот народ, народ-
ностите и етничките групи што живеат во СР Ма-
кедонија, што се наоѓа во другите социјалистички 
републики и покраини и во странство и врши ар-
хивско истражување во оваа граѓа; 

— ја заштитува архивската граѓа создадена во 
работата на органите на Републиката, републич-
ките тела на општествено-политичките организа-
ции, на организациите на здружен труд чија деј-
ност е од општ интерес за Републиката, како и 
архивската граѓа на граѓанско-правни лица и по-
единци од општ интерес за Републиката. 



Стр. 1304 - Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 31 декември 197 Л 

Член 39 
Архивот на Македонија издава стручни упат-

ства за водење на единствена задолжителна еви-
денција за архивската граѓа и го пропишува ро-
кот за доставување на потребните податоци до 
надлежниот архив (член 13), утврдува единствена 
методологија за обработка на архивската граѓа 
(член 19), утврдува стручни мерки за непосредна 
заштита на архивската граѓа во архивите и доне-
сува единствени задолжителни упатства за врше-
ње на работите од член 21 на овој закон. 

Член 40 
Архивот во состав на Македонската академија 

на науките и уметностите врши заштита на ар-
хивската граѓа и регистратурскиот махериЈал на 
научните, уметничките и други установи што ги 
основала Академијата, како и на архивската гра-
ѓа создадена во работата на редовните и дописни 
членови на Македонската академија на науките и 
уметностите и на граѓанско-правни лица и поедин-
ци врз основа на нивно барање. 

Член 41 
Архивите можат да основаат организациони 

единици — архивски собирни центри. 

Член 42 
За средување и чување на архивската граѓа 

^и регистратурскиот материјал што се создава во 
нивната работа, органите на општините и Репу-
бликата, организациите на здружен труд и опште-
ствено-политичките организации можат да осно-
ваат архивски одделенија. 

За основање на архивски одедленија се при-
бавува претходно мислење од надлежниот архив. 

Член 43 
Во управувањето со архивот, во одлучувањето 

за работите од посебен општествен интерес, учес-
твуваат и претставници на заинтересираните ор-
ганизации на здружен труд и други организации, 
општината, односно Републиката и на општестве-
но-политичките организации (претставници на оп-
штествената заедница). 

Член 44 
Како работи од посебен општествен интерес 

особено се сметаат: 
— донесувањето на статут на архивот, односно 

склучувањето на самоуправна спогодба за здружу-
вање; 

— донесувањето на планови и програми за ра-
бота и развој на архивот и утврдувањето на ос-
новните услови за стекнување на доход и за ра-
ботењето ; 

— донесувањето на финансиски план и одо-
брувањето на завршната сметка на архивот; 

— претресувањето на општи прашања од ра-
ботата и резултатите на архивот; 

— именувањето на членови во конкурсната ко-
мисија за избор на директор на архивот; 

— именувањето и разрешувањето на директор 
на архивот, односно давање на мислење за име-
нување и разрешување на директорот на Архивот 
на Македонија; 

— изборот во стручни звања. 

Член 45 
Со статутот на архивот се определуваат заин-

тересираните организации на здружениот труд и 
општествено-политичките организации и заедници 
како и бројот на претставниците што тие ги из-
бираат односно делегираат во органот на управу-
вањето на архивот. 

Собранието на општината го определува бро-
јот на претставниците што ги именува во органот 
на управувањето на архивот. 

Извршниот совет во органот на управување на 
Архивот на Македонија именува тројца претстав-
ници. 

Бројот на претставниците на општествената 
заедница не може да биде помал од една поло-
вина од вкупниот број на членовите на органот на 
управување на архивот. 

Одлука за работите од член 44 на овој закон 
може да се донесе ако за неа гласале повеќе од 
половината од вкупниот број на претставници на 
општествената заедница. 

Член 46 
Собранието на општината што го основала ар-

хивот дава согласност на одредбите на самоуправ-
ната спогодба за здружување и на статутот па 
архивот што се однесуваат на работите од посебен 
општествен интерес и на учеството на претставни-
ците на општествената заедница во одлучувањето 
за тие работи. 

Согласност од став 1 на овој член за Архивот 
на Македонија дава Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 47 
Директорот на архивот се именува од редот 

на културните и научните работници со високо 
образование. 

Директорот на архивот се именува и разрешу-
ва во согласност со собранието на општината. 

Директорот на Архивот на Македонија го име-
нува и разрешува Извршниот совет по претходно 
прибавено мислење на органот на управување на 
Архивот. 

Член 48 
Надзор над законитоста на работата на Архи-

вот на Македонија врши Републичкиот секретари-
јат за култура. 

Член 49 
За разгледување на прашањата од заеднички 

интерес за унапредување на архивската дејност, 
за стручната соработка на архивите и други пра-
шања од заеднички интерес за развој на архив-
ската дејност, архивите од Социјалистичка Репу-
блика Македонија можат да се здружат во заед-
ници на архивите. 

IV. СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Член 50 
Стручните работи во областа на архивската 

дејност ги вршат работници кои имаат стручна 
спрема за архивски помошник, виш архивски по-
мошник, архивист, виш архивист и архивист со-
ветник. 

Член 51 
Во звањето виш архивист може да биде из-

брано лице кое има академски степен на магистер 
или најмалку 10 години работа како архивист, 
објавени или познати стручни работи од значење 
за унапредување на архивската дејност и способ-
ност за самостојно организирање на стручната ра-
бота. 

Во звањето архивист-советник може да биде 
избрано лице кое има докторат на науките или 
најмалку 10 години работа како виш архивист, 
истакнати објавени или познати стручни работи 
од посебно значење за унапредувањето на архив-
ската дејност и лице кое има постигнато извон-
редно значајни резултати во развојот и унапреду-
вањето на архивската дејност. 

Член 52 
Определени стручни работи во областа на ар-

хивската дејност може да вршат и работници кои 
имаат научна звања, како и стручни звања од 
областа на заштитата на спомениците на култу-
рата, музејската дејност и библиотекарската деј-
ност. 
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Член 53 
Стручни работи во областа на архивската деј-

ност вршат и работници кои имаат соодветна 
средна стручна спрема за архивски помошник, 
соодветна виша стручна спрема за виш архивски 
помошник, односно соодветна висока стручна спре-
ма за архивист. 

Која стручна спрема е соодветна за вршење 
на стручни работи во областа на архивската деј-
ност од став 1 на овој член се определува со 
општ акт на архивот. 

Член 54 
Изборот за звањето виш архивист и архивист-

советник го врши органот на управување на ар-
хивот, по предлог на посебна стручна комисии 
која е составена од најмалку три члена, врз ос-
нова на пријава од кандидатот. 

Членовите на стручната комисија од став 1 
на овој член треба да го имаат најмалку она зва-
ње за кое се врши изборот или соодветно научно 
звање. 

Членовите на стручната комисија ги именува 
и разрешува органот на управување на архивот. 
За членови на стручната комисија можат да би-
дат именувани и лица надвор од архивот. 

Изборот во звањето виш архивист и архивист-
советник го потврдува републичка комисија за 
стручни звања во областа на културата што се 
формира во состав на Републичкиот секретаријат 
за култура. 

Член 55 
На лицата кои до 8 август 1965 година се 

здобиле со звањето виш архивист, здобиеното зва-
ње им се признава. 

Лицата кои се здобиле со стручни звања од 8 
август 1965 година до влегувањето во сила на 
овој закон можат да се преизберат во исто или 
повисоко звање под условите определени со овој 
закон. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 56 
Со парична казна или со казна затвор ќе се 

казни за кривично дело лице кое уништи ар-
хивска граѓа или регистратурски материјал поед 
да биде од него одбрана архивска граѓа или ако 
намерно оштети архивска граѓа или регистратур-
ски материјал, така што тој не може да послужи 
како извор за архивска граѓа. 

Член 57 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 

ќе се казни за прекршок организација на здру-
жен труд што ќе откупи регистратурски матери-
јал без писмена согласност на надлежниот архив 
(член 28). 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за 
прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното ли-
це во организацијата на здружениот труд. 

Член 58 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 

ќе се казни за прекршок правното лице — имател 
на регистратурски материјал, кој не се придр-
жува за обврските пропишани со член 21 на овој 
закон. 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за 
прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното 
лице во правното лице. 

Член 59 
Со парична казна од 2.500 до 45.000 динари 

ќе се казни за прекршок правното лице — имател 
на архивска граѓа, КОЈ не обезбедува услови за 
непосредна заштита на архивската граѓа (член 20). 

Со парична казна од 800 до 3.000 динари за 
прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното 
лице во правното лице. 

Член 60 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари 

ќе се казни за прекршок правното лице — имател 
на архивска граѓа ако: 

1. не овозможи целосен и непречен увид за 
да се согледа состојбата на архивската граѓа (член 
13, алинеја 2); 

2. не ги достави бараните податоци за ар-
хивската граѓа до надлежниот архив во пропи-
шаниот рок. 

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за 
прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното 
лице во правното лице. 

Член 61 
Со парична казна од 1.000 до 5 ООО динари ќе 

се казни за прекршок правното лице — имател 
на архивска граѓа кој не ќе предаде архивска 
граѓа на архивите во определениот рок (член 14). 

Со парична казна од 500 до 1.000 динари за 
прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното 
лице во правното лице. 

Член 62 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари 

ќе се казни за прекршок граѓанско-правното ли-
це кое не ќе постапи според одредбите на член 
16 од овој закон. 

Член 63 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец — имател на ар-
хивска граѓа кој не ќе постапи според одредбите 
од член 13, алинеја 2, член 14, 16 и 20 на овој 
закон. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 64 
Граѓанско-правните лица и поединци, ка ј кои 

се наоѓа архивска граѓа и регистра.урски мате-
ријал што се создадени во работата на органите 
на општествено-политичките заедници, организа-
циите на здружен труд и други организации, се 
должни нив да ги предадат на надлежниот архив 
во рок од една година од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 65 
Со влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за архивската граѓа и 
архивите („Службен весник на СРМ" број 16/65). 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

465. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

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

НА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за формирање и употреба 
на средствата на фондовите за заеднички резерви, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 декември 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана 
на 27 декември 1973 година. 

Број 03-47 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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



Стр. 1306 - Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 31 декември 197 Л 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧ-

КИ РЕЗЕРВИ 
Член 1 

Во Законот за формирање и употреба на сред-
ствата на фондовите за заеднички резерви („Слу-
жбен весник на СРМ" број 32/70), во член 1, став 
1, зборовите: „намирување на минималните лични 
доходи" се заменуваат со зборовите „социјалната 
сигурност". 

Член 2 
Во член 5 ставот 2 се менува и гласи: 
„Средствата на републичкиот фонд и на опш-

тинските фондови се формираат од основицата на 
пресметување по стапка што ја определува собра-
нието на фондот за заеднички резерви". 

Член 3 
Член 12 се менува и гласи: 
„Средствата на фондовите за заеднички ре-

зерви се користат и за: 
—- исплата на личните доходи над минимал-

ните лични доходи, ако организацијата на здру-
жениот труд работи со загуба; 

—- преквалификација на работниците на ос-
новната организација на здружениот труд во сте-
чајна постапка; 

— санација на основна организација на здру-
жениот труд што ќе се најде во исклучителни 
економски тешкотии, кога е тоа во општествен 
интерес; и 

— за давање на краткорочни позајмици за 
исплата на лични доходи, ако жиро-сметката на 
основната организација на здружениот труд е бло-
кирана поради ненамирени обврски". 

Член 4 
Во член 13, ставот 2 се менува и гласи: 
„По исклучок, сопствените средства на фондо-

вите (уплатени како неповратни средства) можат 
да се одобруваат без обврска на враќање за сана-
ција на основните организации на здружениот 
труд." 

Член 5 
Во член 25, став 1, по зборовите „Стопанската 

комора на Македонија" се става точка и зборо-
вите до крајот се бришат. 

Член 6 
Во текстот на Законот зборовите „самостојните 

организации на здружениот труд" се заменуваат 
со зборовите: „основните организации на здру-
жениот труд". 

Член 7 
До утврдувањето на стапките според член 2 

на овој закон, ќе се применуваат стапките што 
важеле на денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

466. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВР-

ШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ 
Се прогласува Законот за извршување на кри-

вичните санкции, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 декември 1973 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 27 декември 1973 година. 

Број 03-48 Претседател 
28 декември 1973 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ САНКЦИИ 

Глава I 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Кривичните санкции (казни, мерки за безбед-
ност и воспитните мерки — во натамошниот текст: 
санкции) што ги изрекол судот во кривичната по-
стапка, се извршуваат врз основа на овој закон. 

Според одредбите на овој закон се извршуваат 
и казната затвор и заштитните мерки изречени во 
постапката по прекршоците, ако со посебен закон 
не е поинаку определено. 

Член 2 
Лицата спрема кои се извршуваат кривични 

санкции се лишуваат од правата или се ограничу-
ваат во правата само во границите нужни за оства-
рување целта на одделни санкции, а во согла-
сност со законот. 

Член 3 
Кон извршување на кривични санкции се при-

стапува кога ќе стане правосилна одлуката со ко-
ја е изречена санкцијата и кога за извршување 
на санкцијата нема законски пречки. 

Само по исклучок, кога е тоа со закон посебно 
предвидено, со извршување на одделни санкции 
може да се почне и пред правосилноста на одлу-
ката со која се тие изречени. 

Член 4 
Судот што ја донел одлуката во прв степен е 

должен, ако самиот не е надлежен за извршува-
ње, извршната одлука да му ја достави на судот 
односно на друг орган надлежен за извршување, 
нат доцна во рок од осум дена од денот кога одлу-
ката станала извршна односно од денот кога судот 
ја П Р И М И Л таа одлука од повисокиот суд. 

Кога се исполнети сите услови за да се при-
стапи кон извршување на санкцијата, надлежни-
те органи се должни да ги преземат потребните 
дејствија за да се спроведе извршувањето без од-
лагале и во согласност со овот закон. 

Извршувањето на санкцијата може да биде од-
ложено само во случаите и под условите предви-
дени со овој закон. 

Член 5 
Органите, организациите на здружениот труд 

и другите организации во чиј делокруг спаѓа при-
мената на посебните здравствени, социјални, во-
спитни или други мерки од значење и за извршу-
вањето на одделни санкции, се должни да сора-
ботуваат со органите надлежни за извршување на 
овие санкции. 

Заради што поцелосно остварување на целта 
на одделни кривични санкции, органите надлеж-
ни за извршување соработуваат и со општествени-
те и други организации, кои според своите задачи 
можат да дадат потребна помош. 

Член 6 
Лицата спрема кои се применува санкција не 

ги плаќаат трошоците на извршувањето, освен тро-
шоците на извршувањето на паричната казна и 
други трошоци посебно наведени во овој закон. 

Член 7 
За поднесоци, службени дејствија и решенија 

во врска со примената на одредбите од овој закон 
не се плаќа такса. 

Член 8 
Казнено-поправната установа и воспитно-по-

правниот дом се државни органи. 

Член 9 
Лицата што издржале казна лишување од сло-

бода и заводска мерка, можат да бараат постпе-
нална помош од соодветните надлежни органи и 
организации. 
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ДЕЛ ПРВИ 

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ 

А. Извршување на казните лишување од слобода 

Глава II 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 10 
Целта на извршувањето на казните лишување 

од слобода (затвор, строг затвор и малолетнички 
затвор) е оспособување на осудените лица по вра-
ќањето на слобода да живеат и работат, да ги ис-
полнуваат должностите на граѓани на социјали-
стичката заедница и повеќе да не вршат кри-
вични дела. 

За таа цел спрема осудените се применуваат 
соодветни воспитни, поправни и други мерки. 

Член И 
Со осудените лица се постапува човечно, со 

почитување на нивното достоинство, запазување на 
нивното телесно и душевно здравје, водејќи при-
тоа сметка да се одржи потребниот ред и дисци-
плина. 

Член 12 
Со осудените лица треба да се постапува на 

начин кој во најголема можна мера одговара на 
личноста на осудениот и кој треба да биде прила-
годен кон постигнатиот успех во превоспитувањето. 

Заради постигање на успешно превоспитување 
се врши класификација на осудените лица. 

Член 13 
Ка ј осудените лица се развива чувство на лич-

на одговорност за нивните постапки и се поттик-
нуваат и самите да учествуваат во своето прево-
спитување. 

Во текот на извршувањето на казните лишу-
вање од слобода на осудените лица ќе им се обез-
беди да учествуваат при решавањето на праша-
њата од значење на нивниот живот, во организи-
рање на одделни дејности и работи од заеднички 
интерес како што се: културно-просветна работа, 
производствена дејност, планирање и организира-
ње на слободни активности, одржување на редот, 
чистотата и друго. 

Член 14 
Осудените лица ги издржуваат казните лишу-

вање од слобода, по правило, групно. Кога тоа го 
бара здравствената состојба на осуденото лице или 
кога е тоа предвидено со овој закон, може да се 
определи одделно осудено лице казната да ја из-
држува одвоено. 

Машките и женските лица ги издржуваат каз-
ните лишување од слобода одвоено. 

Полнолетни и малолетни лица казната лишу-
вање од слобода ја издржуваат одвоено. 

Лицата што ја издржуваат казната лишување 
од слобода секогаш, кога е тоа можно, ќе се одвојат 
од лицата што се наоѓаат во притвор. 

Член 15. 
На осудените лица во текот на извршувањето 

на казната лишување од слобода им се обезбеду-
ваат определени права. 

На осудените лица можат да им се даваат и 
посебни погодности предвидени со овој закон и про-
писите донесени врз основа на него. 

Член 16 
Осудените лица способни за работа се должни 

да работат и нив треба да им се овозможи работа. 
Работата на осудените треба да биде корисна 

и што повеќе да одговара на современиот начин на 
вршење на работа од ист вид на слобода. 

Целта на работата е осудените да се здобијат 
односно да ги одржат и зголемат своите работни 
способности, работни навики и стручно знаење, за-
ради полесно вклучување во животот на слобода по 

издржувањето на казната. За таа цел за осудените 
се обезбедуваат, во границите на можностите, раз-
новидни работи. 

Постигањето на економска корист од работата 
на осудените лица не смее да биде на штета на 
остварувањето целта на извршувањето на каз-
ната лишување од слобода. 

Член 17 
За осудените лица за кои е тоа корисно се ор-

ганизира настава според општите прописи за општо 
и стручно образование и за оспособување заради 
здобивање на квалификација. 

Во исклучителни случаи на одделна катего-
рија осудени лица, за кои е тоа корисно, може да 
им се овозможи општо и стручно образование и 
надвор од казнено-поправната установа, под усло-
вите пропишани во куќниот ред. 

Заради лодигање на општото образование и за 
превоспитување на осудените во текот на извршу-
вањето на казната лишување од слобода, се орга-
низираат разни форми на културно-просветна ра-
бота и физичка култура и на осудените им се 
овозможува користење на дневниот печат и други 
средства за информирање. 

Член 18 
Работите на извршувањето на казните лишу-

вање од слобода ги врши Републичкиот секрета-
ријат за правосудство (во натамошниот текст: Се-
кретаријат) и општинските ^ судови. 

Општ надзор над извршувањето на казните ли-
шување од слобода во казнено-поправните устано-
ви како и во поглед на преземените дејствија за-
ради извршување на казната лишување од слобо-
да од страна на општинскиот суд врши Секрета-
ријатот. 

Член 19 
Секретаријатот ја следи и проучува работата на 

казнено-поправните установи во врска со унапре-
дувањето на нивната организација и работа, кадров-
ските прашања и обезбедување на услови за ра-
бота на овие установи и врши други работи во 
врска со извршувањето на кривичните санкции 
согласно со одредбите на овој закон и прописите 
донесени врз основа на него. 

Секретаријатот е одговорен за правилното из-
вршување на кривичните санкции. Во извршува-
њето на задачите Секретаријатот има право и 
должност да врши непосреден надзор и увид во 
работата на органите и установите за извршување 
на кривичните санкции. 

Член 20 
Секретаријатот ја следи и проучува примената 

на системот на извршување на кривичните санк-
ции, дава предлози за неговото унапредување и 
собира и обработува статистички податоци за извр-
шување на казните лишување од слобода. 

Член 21 
Заради унапредување на мерките во врска со 

извршувањето на казните лишување од слобода, 
Секретаријатот и органите надлежни за работите 
за извршување на казните соработуваат со науч-
ните установи, стручните здруженија и другите за-
интересирани органи и организации. 

Член 22 
Заради унапредување на работата во извршу-

вањето на кривичните санкции и координација во 
работата на органите што ги извршуваат тие санк-
ции, во Секретаријатот постои Совет за извршу-
вање на кривичните санкциии. 

Советот за извршување на кривичните санкции 
го следи и го проучува извршувањето на кривич-
ните санкции, дава мислење и предлози за начелни 
прашања од таа област. 

Претседателот и членовите на Советот ги име-
нува Извршниот совет од редовите на претставни-
ците на правосудните органи и управата, научните 
установи, здруженијата за пеналогија и другите 
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стручни здруженија што се занимаваат со проб-
леми на криминалитетот, а кои можат да при-
донесат за унапредување извршувањето на кри-
вичните санкции и санкциите изречени во постап-
ката по прекршоците. 

Член 23 
Во казнено-поправните установи, по правило, 

ја издржуваат казната лишување од слобода лица 
осудени од судовите на подрачјето на Републиката, 
како и осудени лица кои во време на повикува-
њето на издржување на казната имаат живеалиш-
те на нејзиното подрачје. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
осуденото лице, кое во време на упатувањето на 
издржување на казната лишување од слобода има 
живеалиште на подрачје на друга социјалистичка 
република односно покраина, казната ја издржува 
во местото на живеењето, ако е тоа определено со 
меѓурепублички договор меѓу Секретаријатот и 
надлежните органи на другите републики и покра-
ини. 

Ако осуденото лице во време на упатувањето 
на издржување на казната лишување од слобода 
се наоѓа во притвор на територијата на Републи-
ката, ќе се упати на издржување на казната спо-
ред распоредот на Секретаријатот и во случај кога 
има живеалиште на територија на друга соција-
листичка република односно покраина. 

Глава III 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ 

1. Видови и основање 

Член 24 

Казните лишување од слобода се извршуваат 
во казнено-поправни установи. 

Казнено-поправни установи се казнено-поправ-
ни домови и затвори. 

Член 25 
Според степенот на обезбедување на казнено-

поправната установа и ограничувањето слободата 
на осудените лица, можат да се основаат казнено-
поправни установи од затворен, полуотворен и отво-
рен вид. 

Во казнено-поправните домови од затворен вид 
можат да постојат одделенија од полуотворен и 
отворен вид. 

Во кои казнено-поправни домови од затворен 
вид постојат одделенија од полуотворен и отворен 
вид определува републичкиот секретар за право-
судство. 

Член 26 
Казнено-поправните домови се општи и по-

себни. 
Општите казнено-поправни домови се наменети 

за извршување казна лишување од слобода за по-
веќе категории осудени лица. 

Посебни казнено-поправни домови наменети за 
одделни категории на осудени лица се — казнено-
поправен дом за помлади полнолетни лица и каз-
нено-поправен дом за малолетници. По потреба мо-
жат да се основаат и други видови на казнено-по-
правни домови. 

Доколку не постојат посебни казнено-поправни 
домови од претходниот став, во казнено-поправ-
ниот дом од општ вид се основаат одделенија за 
осудени помлади полнолетни лица односно осудени 
малолетни лица. 

Член 27 
Во казнено-поправните домови по потреба мо-

жат да се основаат посебни одделенија и за други 
категории на осудени лица. 

Посебните одделенија мораат да бидат органи-
зирани така што ќе оневозможат контакт на ли-
цата што се наоѓаат во нив со другите осудени 
лица во казнено-поправните домови. 

Во кои казнено-поправни домови можат да се 
основаат одделенија од став 1 на овој член опре-
делува републичкиот секретар за правосудство. 

Член 28 
Во казнено-поправните установи може да се 

основе, како посебно одделение, приемно одделе-
ние за испитување личноста на осудениот. 

Член 29 
Казнено-поправен дом основа Извршниот совет. 
Затвор основа, општината. 
Две или повеќе општини можат да основаат за-

еднички затвор. 
Член 30 

Општина која не основала општински затвор, 
може да се користи со затворот за издржување на 
казни лринување од слобода и притвор на друга 
општина, со нејзина согласност. 

За општина која не основала затвор или не 
постигнала согласност од претходниот став, репуб-
личкиот секретар за правосудство ќе одреди во 
кој општински затвор на трошок на општината ќе 
се извршуваат казните лишување од слобода и 
притворот за лицата од нејзиното подрачје. 

Со актот за основање односно користење на 
заеднички затвор се утврдува седиштето на затво-
рот, висината на средствата за работа на затворот 
и другите права и обврски на општините што го 
основаат односно користат затворот. 

Средства за работа на затвор основан односно 
користен од повеќе општини се обезбедуваат во 
буџетот на општината на чие подрачје е седиштето 
на затворот, а дел од овие средства се надоместува 
од другите општини основачи односно корисници. 

Член 31 
Средства за работа на казнено-поправните 

установи се обезбедуваат во републичкиот буџет и 
буџетот на општината. 

2. Распоред за упатување на осудените лица во 
казнено-поправните установи 

Член 32 
Упатувањето на осудените лица во казнено-по-

правните установи се врши според распоредот на 
републичкиот секретар за правосудство, а согласно 
со овој закон. 

Член 33 
Во казнено-поправните установи од отворен вид 

односно во отворените одделенија се упатуваат осу-
дените за кои основано може да се очекува дека 
постапувањето (режимот) во овие установи ќе од-
говара на потребите на нивното превоспитување, 
дека задржувањето во овие установи поволно ќе 
влијае во натамошниот процес на превоспитува-
њето, дека врз основа на чувството на лична од-
говорност ќе ги вршат своите обврски и не ќе го зло-
употребат отсуството на стражари и мерки за 
обезбедување. 

Во установите односно одделенијата од прет-
ходниот став можат да се упатуваат осудените кои 
веќе издржале дел од казната во друга казнено-
поправна установа. 

Во отворените казнено-поправни установи од-
носно одделенија можат да се упатуваат и осуде-
ните лица кои не започнале со издржувањето на 
казната, ако за првпат се осудени за сторени кри-
вични дела од небрежност. 

Во казнено-поправен дом за помлади полно-
летни лица односно во посебно одделение за помла-
ди полнолетни лица на општ казнено-поправен дом 
се упатуваат осудените што во времето на упату-
вањето се полнолетни, но кои не наполниле 23 го-
дини. Ако осудениот во овој дом не ја издржи каз-
ната до наполнување на 27 години, се упатува ос-
татокот од казната да го издржи во општ казнено-
поправен дом. 

Во казнено-поправен дом за малолетници од-
носно во посебно одделение за малолетници на општ 
казнено-поправен дом се упатуваат лица осудени 
на казна малолетнички затвор ако во времето на 



31 декември 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 47 - Стр. 1309 

упатување се малолетници. Ако осудениот во вре-
ме на упатување е полнолетен, малолетничкиот 
затвор го издржува во казнено-поправен дом за 
помлади полнолетни лица односно во посебното од-
деление од став 4 на овој член. 

Во општа казнено-поправна установа се упа-
туваат осудени лица за кои со распоредот не е 
предвидено упатување во посебен дом. 

Л̂  ШГ-
Л. Л I 

Член 34 
Одделна категорија на осудени лица и мало-

летници за кои нема посебни казнено-поправни ус-
танови односно воспитно-поправни установи во 
Републиката, казната затвор, строг затвор, малолет-
нички затвор и заводската мерка ја издржуваат во 
соодветни казнено-поправни и воспитно-поправни 
установи во други социјалистички републики од-
носно покраини. 

Одобрување од претходниот став дава Изврш-
ниот совет. 

Договор за користење на постојните казнено-
поправни домови во други републики односно по-
краини, склучува Секретаријатот со надлежниот 
орган на другите републики односно покраини. 

Член 35 
Со Републичкиот буџет се обезбедуваат сред-

ства за посебна намена на Секретаријатот, од кои 
ќе се исплатуваат трошоците за осудените лица 
што издржуваат казна во казнено-поправни домови 
во други социјалистички републики односно по-
краини. 

Член 36 
Во казнено-поправен дом се извршува казната 

затвор во траење повеќе од шест месеци и строг 
затвор односно кога остатокот на казната по пре-
сметаниот притвор изнесува повеќе од шест ме-
сеци. 

Во затвор се извршува казната затвор за осу-
дени машки лица во траење до шест месеци, од-
носно кога по пресметаниот притвор остатокот од 
казната затвор и строг затвор изнесува до шест 
месеци. 

По исклучок, а по одобрение на републичкиот 
секретар за правосудство, осудено лице може да 
издржува казна во општински затвор, иако е осу-
дено повеќе од шест месеци. 

Казните од претходните ставови се издржу-
ваат во затвор за подрачјето во кое осудениот има 
живеалиште односно престојувалиште. 

Член 37 
Во посебно одделение на затворот се извршува 

и притворот определен од судот или од органот за 
внатрешни работи, одделно од осудените лица. 

Со распоред на Секретаријатот се утврдува во 
кои затвори женските лица ќе го издржуваат при-
творот. 

Член 38 
Осуденото лице што се наоѓа на издржување на 

казна, по негова молба или по предлог од казнено-
поправната установа, може да биде преместено од 
една во друга казнено-поправна установа во Ре-
публиката и надвор од неа. 

Кога преместувањето е по молба трошоците ги 
поднесува осуденото лице. 

Решението за преместување го донесува репуб-
личкиот секретар за правосудство. 

Против решението со кое се одбива молбата за 
преместување на осудениот не може да се изјави 
жалба ниту да се поведе управен спор. 

Член 39 
Преместување на осудено лице во казнено-по-

правна установа во друга република односно по-
краина, кога за тоа постојат оправдани причини, 
се врши во согласност со надлежните органи на 
другите републики односно покраини. 

3. Организација на казнено-поправните установи 

Член 40 
Актите за внатрешна организација и система-

тизација на работните места во казнено-поправни-
от дом се донесуваат во согласност со републичкиот 
секретар за правосудство. 

Член 41 
Со работата на казнено-поправната установа 

раководи управител. 
Управителот го организира остварувањето на 

задачите на казнено-поправната установа. 
Управителот е лично одговорен за законито, 

правилно и благовремено извршување на зада-
чите и работите на казнено-поправната установа. 

Управителот на казнено-поправната установа 
го именува и разрешува основачот. 

Ако затвор основаат две или повеќе општини 
управителот на затворот го именува и разрешува 
општината на чие подрачје е седиштето на затво-
рот, во спогодба со општината за чија територија 
е основан затворот. 

Управителот на казнено-поправната установа 
се именува за време од четири години, а може да 
биде и повторно именуван. 

Член 42 
На работа во казнено-поправна установа може 

да биде примено лице кое, покрај општите услови и 
условите пропишани со актот за внатрешната ор-
ганизација ги исполнува и следните услови: 

1. да е државјанин на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, 

2. да не е осудувано за кривично дело против 
народот и државата, против службена должност, 
за кривично дело извршено од користољубие или 
за друго кривично дело извршено од нечесни по-
буди, 

3. да не се води кривична постапка за кривич-
ни дела од претходната точка, 

4. да е морално и политички погодно за рабо-
та на овие работи. 

Член 43 
Во казнено-поправната установа постои куќен 

ред со кој поблиску се определува организацијата 
на работата и начинот на живот во установата. 

Куќниот ред на казнено-поправната установа 
особено содржи: одредби за начинот и постапката 
за прием, сместување, исхрана и облекување, ра-
бота и наградување, одредби за одржување на ре-
дот и дисциплината, за времето и начинот на пре-
стојот на осудените лица на свеж воздух, за до-
пишување на осудените лица, за примање на по-
сета и пратки, за одмори и наградни отсуства на 
осудените лица, за отпуштањето, како и за тоа до 
која граница осудените лица можат да ги трошат 
парите што ги примаат од своите домашни или 
од други лица. 

Куќниот ред го пропишува управителот на каз-
нено-поправната установа во согласност со репуб-
личкиот секретар за правосудство. 

Член 44 
Заради остварување целта на извршувањето на 

казните лишување од слобода, со актот за вна-
трешна организација на казнено-поправниот дом 
се обезбедува вршење на работи на превоспитува-
ње, обезбедување, здравствена заштита и органи-
зирање на работа за осудените. Службите се долж-
ни меѓусебно да соработуваат и да ја усогласуваат 
својата работа. 

Службите од претходниот став во општинските 
затвори се организираат по потреба, во зависност 
од обемот на работата на затворот. 

Член 45 
Во службата за превоспитување постои група 

на стручни лица за испитување личноста на осуде-
ните лица (педагог, психолог, социјален работник, 
лекар и други стручни работници). 
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Групата од претходниот став заедно со други-
те стручни работници го анализира влијанието на 
казните на осудените лица и соработува со држав-
ни органи, научни установи и други општествени 
организации, за организирано прифаќање на осу-
дените лица што се пуштаат на слобода и давање 
соодветна помош за побрзо и попотполно вклучува-
ње во редовниот живот на слобода. 

Член 46 
Стражарската служба на казнено-поправната 

установа опфаќа особено: 
— обезбедување на просториите во кои осуде-

ните лица престојуваат, 
— чување на осудените лица кога се тие на 

работа, 
— одржување на внатрешниот ред, 
— спроведување на осудените и притворените 

лица сместени во казнено-поправната установа, и 
— врши и други работи определени со законот, 

прописите донесени врз основа на него и општите 
акти на казнено-поправната установа. 

Член 47 
Во казнено-поправната установа во која издр-

жуваат казна женски лица, стражарската служба 
во внатрешниот круг ја вршат само стражари од 
женски пол. 

Член 48 
Стражата на казнено-поправната установа е во-

оружена и еднообразно униформисана. Припадни-
ците на стражата имаат право на бесплатна уни-
форма и вооружување за вршење на службата. 

Припадникот на стражата ја врши должноста 
во униформа. 

Член 49 
За стражар може да биде примено лице кое, 

покрај условите од член 42 за прием на работа, ги 
исполнува и следните посебни услови: 

1. да ја регулирал воената обврска, 
2. да не е постар од 25 години, 
3. да завршил средно образование, и 
4. да е физички и психички способен за вр-

шење на овие работи. 

Член 50 
Здравствената и психофизичката способност на 

кандидатите за прием во служба на стражар Ја 
оценува стручна комисија при Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи, која ги врши работи-
те и за приправниците — милиционери. 

Трошоците за работата на комисијата од прет-
ходниот став ги сноси казнено-поправната установа 
што го упатила кандидатот на преглед. 

Член 51 
Лица што завршиле средно училиште за вна-

трешни работи, како и лица што најмалку три го-
дини поминале на работа како милиционери или 
во активна служба во Југословенската народна ар-
мија, можат да бидат примени за стражари ако ги 
исполнуваат условите предвидени во член 42 и 49 
од овој закон. 

Член 52 
Лицата што се примаат на работа како при-

падници на стража се примаат во својство на 
приправници, освен лицата од член 51 на овој 
закон. 

Приправничкиот стаж трае една година. 
По завршувањето на приправничкиот стаж 

приправникот полага стручен испит и доколку го 
положи се распоредува на работно место стажар. 

Член 53 
Обезбедувањето на казнено-поправните устано-

ви го вршат припадници на стражата. 
Звањата на припадниците на стражата се: стра-

жар, постар стражар, надзорник на стража и за-
поведник на стража, 

За стражар може да се постави припадник кој 
има положено стручен испит. 

За постар стражар може да се постави стражар 
ако во службата за стража има поминато нај-
малку 5 години. 

За надзорник на стража може да биде поставен 
постар стражар, ако положи соодветен стручен ис-
пит, и ако во звањето постар стражар поминал нај-
малку пет години. Во исто звање може да се по-
стави и лице кое има соодветна виша школска 
спрема, под услов во рок од една година да по-
ложи соодветен стручен испит. 

За заповедник на стража може да се постави 
надзорник на стража ако во звањето надзорник 
поминал најмалку 5 години и ако завршил нај-
малку виша школа. 

Заповедник на стража во исклучителни случаи, 
независно од поминатото време во служба на стра-
жата, може да се постави лице кое има завршено 
најмалку виша школска спрема. 

Поставување во повисоки звања на припадник 
на стража се врши само под услов да постои упраз-
нето соодветно место. 

Решение за поставување на припадник на стра-
жа во повисоко звање донесува републичкиот се-
кретар. 

Член 54 
Кога интересите на службата тоа го бараат, ре-

публичкиот секретар за правосудство може привре-
мено да упати на работа припадник на стража од 
една во друга казнено-поправна установа најдол-
го до шест месеци. Со согласност на работникот 
оваа работа може да трае и подолго од шест ме-
сеци. 

Решението за упатување на работа се донесува 
во согласност со управителот на казнено-поправна-
та установа во која се упатува работникот и упра-
вителот на казнено-поправната установа од која 
се упатува работникот. 

На припадникот на стража упатен на работа 
во смисла на став 1 од овој член за првите 30 дена 
му припаѓа дневница во висина определена со оп-
штиот акт на казнено-поправната установа во која 
работникот работи, а над 30 дена надоместок за 
одвоен живот според општиот акт на органот што 
го упатува. Надоместокот на трошоците паѓа на 
товар на казнено-поправната установа во која се 
упатува работникот. 

Припадникот на стражата, кој во смисла на став 
1 од овој член е упатен на работа, не може да има 
помал личен доход од просечниот личен доход што 
го остварил во последните три месеци. 

Член 55 
Припадниците на стражата и други определени 

работници на казнено-поправната установа имаат 
службени легитимации. 

Член 56 
Непосреден надзор над извршувањето на каз-

ните лишување од слобода во казнено-поправната 
установа врши Секретаријатот. Овој надзор се вр-
ши заради обезбедување на единствено извршува-
ње на казните Лишување од слобода, пренесување 
на позитивните искуства од работата на казнено-по-
правната установа, анализирање и проучување на 
работата на одделни служби во казнено-поправната 
установа и давање стручна помош. 

Надзорот над извршување на казните лишу-
вање од слобода го опфаќа и увидот на целокуп-
ната работа на казнено-поправните установи и од-
делни служби во тие установи заради унапреду-
вање и правилно и ефикасно вршење на работите. 

Член 57 
Надзорот во поглед на законитото и правилно 

постапување спрема осудените и притворените ли-
ца во казнено-поправната установа го врши Секре-
таријатот и судот. Во вршењето на овој надзор 
овластеното службено лице на Секретаријатот од-
носно претседателот или определен судија на су-
дот, на чие подрачје се наоѓа затворот, должен е 
привремено да ги посетува осудените лица во каз-
нено-поправната установа и да известува за поста-
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пувањето со нив и за тоа дали се обезбедени ус-
лови кои овозможуваат законито и правилно по-
стапување како и да предлага мерки за отстрану-
вање на констатираните недостатоци. 

4. Одговорност за повреда на работната должност 

а) Повреда на обврска што се смета како полесна 
повреда на работната должност 

Член 58 
Работниците во казнено-поправните установи 

одговараат за неизвршувањето на обврските и за 
другите повреди што ќе ги сторат по своја вина. 

Член 59 
Како полесна повреда на работната должност 

се смета особено: немарно и несовесно вршење или 
занемарување вршењето на работните должности 
или постапување спротивно на правилата и пропи-
сите на службата, кое предизвикало или можело 
да предизвика штетни последици од помало значе-
ње, неносење и непрописно носење на униформа 
или оружје, како и други повреди на работните 
должности кои не предизвикале поголема матери-
јална или друга штета. 

Со општ акт на казнено-поправната установа 
можат да се утврдат и други дејствија кои прет-
ставуваат полесна повреда на работната должност. 

Член 60 
За полесна повреда на работната должност мо-

же да се изрече опомена. Опомената ја изрекува 
управителот на казнено-поправната установа. 

Постапката за утврдување на одговорноста на 
работникот поради полесна повреда на работната 
должност може да се покрене и води во рок од 30 
дена од денот кога за повредата се дознало, а нај-
доцна во рок од три месеци од денот кога е сто-
рена повредата. 

Застарувањето се прекинува со секое дејствие 
преземено поради гонење на сторителот. По секој 
прекин почнува одново да тече застареноста, но 
постапката во никој случај не може понатаму да 
се води по истекот на двојно време определено во 
претходниот став. 

Ако работникот на казнено-поправната ус-
танова во рок од една година по правосилноста па 
решението со кое е изречена казната за полесна 
повреда на работната должност не стори нова по-
вреда на работната должност, изречената казна по 
службена должност се брише од евиденцијата. 

Член 61 
Против одлуката за мерката за полесна повре-

да на работната должност може да се изјави жалба 
во рок од осум дена, до комисијата за утврдување 
на одговорноста и изрекување на мерки на сторите-
лите на повредата во казнено-поправната установа, 
чија одлука е конечна. 

б) Повреда на обврска што се смета како потешка 
повреда на работната должност 

Член 62 
Како потешка повреда на работната должност 

особено се смета: 
— злоупотреба на положбата и пречекорување 

на службените овластувања, 
— повреда на обврската за чување на служ-

бената тајна, 
— несовесно вршење на службата, 
— неоправдано изостанување од службата по-

веќе од три дена, 
— непреземање или недоволно преземање на 

пропишани мерки поради кои настапиле или мо-
желе да настапат штетни последици, 

— секоја работа или пропуштање на работа со 
намера да се овозможи или отежне правилното и 
брзо функционирање на службата, 

— одбивање на извршување на службена за-
дача како и барањата од надлежните органи во 
вршењето на непосредниот надзор, 

— неовластено овозможување контакти на 
осудените со трети лица, 

недостојно однесување во службата или надвор 
од неа, кое нанесува очигледни штети на угледот 
на службата или кое е неспоиво со професионал-
ната етика, 

— небрежен однос спрема доверениот опште-
ствен имот, униформата, вооружувањето и опремата, 

— секое кривично дело кое претставува пречка 
за примање на работа во казнено-поправната ус-
танова, 

— ако со своето однесување го оневозможува 
или го отежнува остварувањето на работите, 

— ако ги повреди правата на другите работни-
ци што им припаѓаат по основ на закон, 

— ако го загрози општествениот имот и лич-
ните интереси на работниците во казнено-поправ-
ната установа. 

Со акт на казнено-поправната установа може 
да се пропишат и други потешки повреди на ра-
ботната должност. 

Член 63 
На работник не може да му биде изречена 

мерка за повреда на работната должност ако прет-
ходно не биде сослушан, освен ако без оправдани 
причини не се јави на поканата за сослушување. 

Член 64 
Кога на работник му се изрекува мерка за по-

вреда на работната должност се има предвид: те-
жината на повредата и нејзините последици, окол-
ностите под кои повредата е сторена, поранешната 
работа и однесување на работникот, карактерот и 
значењето на дејствието и други околности. 

Член 65 
Постапката поради потешка и полесна повреда 

на работната должност се пропишува со општиот 
акт на казнено-поправната установа. 

Член бб 
Против работник не може да се покрене и во-

ди постапка за утврдување на одговорност за по-
тешка повреда на работната должност по истекот 
на една година од денот на извршувањето на по-
вредата односно од денот на дознавањето за повре-
дата и сторителот. 

Член 67 
За потешки повреди на работната должност мо-

жат да се изрекуваат следните казни: 
1. јавна опомена, 
2. сменување од одговорно (раководно) работно 

место, 
3. условно исклучување од казнено-поправна 

установа до една година, 
4. исклучување од казнено-поправна установа. 

Член 68 
Отповикување на условот кај мерката условно 

исклучување може да настане само ако работникот 
во условниот рок повторно направи повреда на 
работната должност за која може да се изрече мер-
ката — исклучување од казнено-поправната уста-
нова. 

Изречената мерка за повреда на работната 
должност не може да се изврши по истекот на 30 
дена од конечноста на одлуката за изречената 
мерка. 

Член 69 
За потешка повреда на работната должност на 

работниците на казнено-поправната установа, мер-
ки во прв степен изрекува комисија. 

Член 70 
Постапка за потешки повреди на работната 

должност се покренува по барање на управителот 
на казнено-поправната установа и работната заед-
ница на установата. 

Против решението донесено во прв степен мо-
же да се вложи жалба до комисијата при Секре-
таријатот, во рок од осум дена од врачувањето на 
решението, 
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Комисијата од претходниот став на овој член 
ја именува републичкиот секретар за правосуд-
ство. 

Член 71 
Републичкиот секретар за правосудство може 

да поднесе барање за покренување на постапка 
против работник во казнено-поправната установа 
поради потешка повреда на работната должност 
ако надлежниот управител не поднел барање за 
покренување на постапка. 

Член 72 
За одговорноста за потешки повреди на работ-

ната должност на управители на казнено-поправни 
установи, освен на старешините што ги именува 
Извршниот совет, одлучува комисија при Секре-
таријатот. 

Против решението на комисијата донесено во 
прв степен може да се вложи жалба до Вишиот 
дисциплински суд при Извршниот совет во рок од 
осум дена од врачувањето на решението. 

Член 73 
Работата на комисијата е јавна. 
Ако повредата на работната должност е во 

врска со чување на службената тајна, комисијата 
ќе ја исклучи јавноста од целата или од еден дел 
од расправата. 

Работникот против кого се води постапка за 
потешка повреда на работната должност може да 
има бранител. 

Член 74 
Комисијата одлучува во совет составен од прет-

седател и двајца членови. Претседателот и члено-
вите на комисијата имаат заменици. 

Претседателот и членовите на комисијата и 
нивните заменици ги именува работната заедница 
на казнено-поправната установа. 

Член 75 
Работникот може да биде оддалечен од работ-

ното место во следниве случаи: 
— ако биде затечен во вршење на потешка по-

вреда на работната должност, 
— ако против него е покрената постапка за 

утврдување на одговорноста за повреда на работ-
ната должност, за која може да се изрече мерката 
сменување од раководното место или исклучува-
ње од казнено-поправната установа, 

— ако против работникот е покрената кривич-
на постапка за кривично дело сторено во вршењето 
на работната должност, и 

— во други случаи утврдени со општите акти 
на казнено-поправната установа, кога е тоа неоп-
ходно потребно за да се спречи повторување на 
кривичното дело односно потешката повреда на 
работната должност. 

Приговорот против решението за отстранување 
на работник од работното место не го одложува 
извршувањето. 

За времето на отстранување на работникот од 
казнено-поправната установа му припаѓа правото 
на надоместок на личен доход во сообразност со 
одредбите на законот кој се однесува на работните 
луѓе во органите на управата. 

5. Пензиско и здравствено осигурување и 
материјално обезбедување 

Член 76 
Работни места на определени должности во каз-

нено-поправната установа и воспитно-поправниот 
дом, на кои тежината на работите и посебните ус-
лови под кои тие се вршат битно влијаат врз на-
малувањето на работната способност се сметаат: 

1. стража за обезбедување, 
2. воспитани, 
3. здравствени работници во казнено-поправни 

установи и воспитно-поправен дом, 
4. инструктори во посебни организации на каз-

нено-поправни установи и воспитно-поправен дом. 
Извршниот совет ги определува другите работни 

места што имаат карактер на определени должно-
сти во казнено-поправните установи и воспитно-
поправниот дом во смисла на став 1 од овој член. 

Член 77 
На работниците од член 76 на овој закон сред-

ствата за лични доходи се поголеми до 20% од 
средствата за лични доходи од обезбедениот ли-
чен доход на работниците од соодветните квали-
фикации односно стручна спрема во казнено-по-
правните установи и воспитно-поправниот дом утвр-
дени со општите акти. 

Одредбите од претходниот став не се однесуваат 
на работниците и инструкторите во посебните ор-
ганизации во казнено-поправните установи и вос-
питно-поправниот дом. 

Член 78 
На работниците во казнено-поправна установа 

и воспитно-поправен дом на определени работни 
места од член 76 на овој закон секои 12 месеци 
ефективно поминати на тие должности им се сме-
таат како 16 месеци стаж на осигурување. 

Претходниот став не се однесува на времето 
што работникот го поминал на стручно образование 
или усовршување, на кое е упатен од казнено-
поправната установа односно воспитно-поправниот 
дом. 

Член 79 
На работник во казнено-поправната установа и 

воспитно-поправен дом КОЈ има најмалку 20 годи-
ни пензиски стаж, од кои најмалку 10 години 
ефективно поминати на работни места на кои 
стажот на осигурувањето се смета со зголемено 
траење, може да му престане својството на работ-
ник во казнено-поправна установа и воспитно-по-
правен дом со право на старосна пензија без ог-
лед на годините на животот, ако тоа го бара по-
требата на службата. 

За престанок на својството на работник во каз-
нено-поправна установа и воспитно-поправен дом 
по потреба на службата, по предлог на управи-
телот на казнено-поправната установа и воспитно-
поправниот дом, одлучува републичкиот секретар 
за правосудство. 

Член 80 
На работникот од член 76 на овој закон му 

припаѓа старосна пензија која за 20 години пензи-
ски стаж изнесува, за маж 55% а за жена 57,5% 
од пензискиот основ и се зголемува по коефициент 
2,5% од пензискиот основ за секоја натамошно из-
мината година, до навршувањето на триесет години 
пензиски стаж. За секоја измината година на пен-
зискиот стаж над 30 години пензијата се зголемува 
по коефициент 0,5% од пензискиот основ, така што 
највисоката пензија изнесува 85% од пензискиот 
основ. 

На работник од член 76 на овој закон, за опре-
делување на инвалидска пензија според должината 
на пензискиот стаж се применуваат процентите од 
претходниот став, со тоа што како највисок про-
цент за сите години за пензиски стаж до напол-
нетите 20 години се земаат 55% од пензискиот ос-
нов за мажи односно 57,5% од пензискиот основ 
за жени. 

Член 81 
На работник во казнено-поправна установа и 

воспитно-поправен дом кој има поминати најмалку 
10 години ефективна служба на работни места за 
кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено 
траење, а оствари право на старосна пензија спо-
ред прописите за пензиско осигурување, а свој-
ството на работник ќе му престане по потреба на 
службата со право на старосна пензија согласно 
член 79 од овој закон, пензијата се определува врз 
основа на износот на просечниот месечен личен до-
ход остварен во последната година пред пензиони-
рањето. 

Член 82 
На работник од член 76 на овој закон, кој по 

остварувањето правото на старосна пензија со пен-
зиски стаж помал од 40 години (маж) односно 35 
години (жена) повторно ќе стекне својство на ра-
ботник во здружениот труд или ќе врши други 
дејности, стажот на осигурувањето поминат во 
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такво својство на работник во здружен труд му се 
смета по престанокот на тој стаж за зголемување 
на пензијата според одредбите на овој член се додека 
осигуреникот со тој стаж не наполни пензиски стаж 
од 40 односно 35 години. 

За повторно пресметување на стекнатата пен-
зија според член 90 од овој закон се сметаат само 
оние периоди на вработеност по пензионирањето во 
кои е остварен личен доход еднаков или повисок 
од износот на пензискиот основ од кој е определена 
пензијата. 

Врз основа на периодите на работа поминати по 
пензионирањето, кои не се сметаат во стажот на 
осигурувањето за зголемување на пензијата според 
став 2 на овој член, на осигуреникот му припаѓа, 
покрај порано здобиената пензија, и разлика меѓу 
пензијата пресметана според пензискиот стаж 
стекнат од пензионирањето и пензијата пресметана 
според вкупниот пензиски стаж. Овие пензии се 
пресметуваат врз основа на личниот доход остварен 
за време на вработеноста по пензионирањето на 
начин определен според општите прописи. Ако вра-
ботувањето по пензионирањето траело помалку од 
пет години, просекот на личниот доход заради опре-
делување на пензискиот основ се утврдува според 
вкупното времетраење на осигурувањето. 

Член 83 
На работник од член 79 од овој закон кој по 

остварувањето на старосна пензија поминал нај-
малку три години во својство на работник во здру-
жен труд или во вршење на друга дејност и кој ја 
исполнил старосната граница определена со оп-
штите прописи за пензиско и инвалидско осигуру-
вање или наполнил пензиски стаж од 40 години 
(маж) односно 35 години (жена) ќе му се определи, 
по негово барање, наместо пензијата што ја оства-
рил како работник од член 79 од овој закон, нова 
пензија според општите прописи. 

За определување на нова пензија според овој 
член се земаат исклучиво личните доходи што ги 
остварил осигуреникот по пензионирањето. Ако 
вработувањето по пензионирањето траело помалку 
од пет години, просекот на личниот доход, заради 
определување на пензискиот основ се утврдува спо-
ред вкупното времетраење на осигурувањето. 

Член 84 
Работник во казнено-поправна установа и вос-

питно-поправен дом, кој е пензиониран по потреба 
на службата според овој закон и прописите што 
беа во важност до влегувањето во сила на овој за-
кон и КОЈ повторно ќе стекне својство на работник 
во здружен труд или ќе врши работи за организа-
ција на здружен труд, задруга, државен орган, 
општествена и друга самоуправна организација и 
заедница или ќе врши самостојна дејност по ос-
нов на која е осигурен, освен самостојна уметнич-
ка дејност, има право на дел од пензијата под 
услови и во висина што ќе ги пропише Извршниот 
совет. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на работник кој остварил пензија според овој за-
кон и прописите што беа во важност до влегу-
вањето во сила на овој закон ако во моментот на 
остварувањето на пензијата наполни пензиски стаж 
од 40 година (маж) односно 35 години (жена) или 
ако таков пензиски стаж оствари по пензионира-
њето. 

На другите работници во казнено-поправната 
установа и воспитно-поправен дом во поглед на 
користењето на старосната пензија за време на вра-
ботувањето се применуваат одредбите од општите 
прописи. 

Член 85 
На работник на казнено-поправната установа и 

воспитно-поправен дом кој остварил право на пен-
зија и поминал на работа над 25 години, му припа-
ѓа отпратнина во висина на личниот доход оства-
рен во последните пет месеци. На другите работни-
ци што го оствариле правото на пензија им при-
паѓа отпратнина во висина на личниот доход ос-
тварен во последните три месеци. 

Член 86 
Работник на казнено-поправна установа и вос-

питно-поправен дом кој во вршењето или по повод 
вршењето на службена работа го изгуби животот, 
ќе се погребе на трошок на казнено-поправната 
установа односно воспитно-поправниот дом, чиј ра-
ботник бил, во местото што ќе го определи неговото 
семејство. 

Во случаите од претходниот став, на семејство-
то што го издржувал загинатиот работник му при-
паѓа еднократна парична помош во висина на ед-
ногодишен личен доход што работникот го оства-
рил во последните 12 месеци. 

Надоместокот од став 2 на овој член се испла-
тува од средствата на казнено-поправната установа 
односно воспитно-поправниот дом, во кој работни-
кот бил на работа. 

Член 87 
На работници на работни места на определени 

должности во казнено-поправна установа и воспит-
но-поправен дом во случај на привремена неспо-
собност за работа, им припаѓа надоместок во ви-
сина на аконтацијата на личниот доход. 

Разликата меѓу висината на надоместокот за 
време на привремената неспособност за работа што 
паѓа на товар на средствата на заедницата на 
здравствено осигурување според прописите на 
здравственото осигурување и надоместокот што се 
исплатува по претходниот став на заедницата на 
здравственото осигурување ја надоместува општи-
ната односно Републиката. 

Член 88 
Казнено-поправната установа и воспитно-по-

правниот дом се должни да ги осигуруваат во слу-
чај на смрт или траЈно губење на работната спо-
собност работниците што работат на работни мес-
та што се особено опасни по здравјето и животот. 

Работните места од претходниот став ги опре-
делува работната заедница со општ акт, а во со-
гласност со републичкиот секретар за правосудство. 

Член 89 
Пензија, според овој закон, му припаѓа на ра-

ботник на казнено-поправната установа и воспитно-
поправниот дом кој во моментот на остварување-
то на правото на старосна пензија не е на опре-
делени должности по член 76, ако има најмалку 20 
години пензиски стаж од кои најмалку 10 години 
ефективно поминати на должностите наведени во 
член 76 од овој закон. 

Член 90 
Здравствената и психофизичката неспособност 

на работниците за работа во казнено-поправна ус-
танова и воспитно-поправен дом ја утврдува здрав-
ствена комисија при Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи. 

Трошоците за работа на комисијата од прет-
ходниот став ги сноси казнено-поправната установа 
односно воспитно-поправниот дом што го упатил 
работникот чија неспособност треба да се утврди. 

Глава IV 

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНАТА ЛИШУВАЊЕ 
ОД СЛОБОДА 

1. Упатување на осудените 
Член 91 

Надлежниот општински суд е должен да ги 
преземе потребните дејствија заради извршување 
на казната лишување од слобода веднаш по прие-
мот на извршната одлука, а најдоцна во рок од 
осум дена по нејзиниот прием. 

За осуденото лице кое не ја регулирало вое-
ната обврска, судот веднаш го известува општин-
скиот орган на управата, надлежен за народна од-
брана, дека осуденото лице ќе биде упатено на из-
држување на казна лишување од слобода. 
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Член 92 
Осуденото лице, кое е на слобода, го повикува 

на издржување на казната лишување од слобода 
општинскиот суд на чие подрачје има живеалиште 
односно престојувалиште на начин предвиден во 
ОВОЈ закон. 

Осудениот кој е во притвор, на издржување на 
казната лишување од слобода го упатува општин-
скиот суд на чие подрачје е затворот во кој е сме-
стено притвореното лице. 

Трошоците за возната карта на осудените, ако 
треба да користат меѓуградски превозни средства 
и за спровод на притворените лица од претходниот 
став на овој член, ги поднесува казнено"поправна-
та установа во која се упатуваат. 

Член 93 
Општинскиот суд што ја донел првостепената 

одлука ги презема мерките потребни за пронаоѓа-
ње на осудениот чие живеалиште е непознато или 
кој е осуден во отсуство. Ако одлуката во прв сте-
пен ја донел окружен суд, ТОЈ, заради преземање 
на овие мерки, ќе ја достави извршната одлука до 
општинскиот суд во седиштето на тој окружен суд. 

Ако не се знае живеалиштето или престојува-
лиштето на осудениот, судот ќе побара од органот 
за внатрешни работи да го пронајде и да го изве-
сти судот за неговата адреса. 

Член 94 
Повикувањето за извршување на казната над 

осудениот се врши на тој начин што му се доста-
вува лично упатниот акт во кој е означен денот 
ко^а треба да се јави во определената казнено-по-
правна установа. 

Во упатниот акт стои и предупредување дека 
ако осудениот не се јави во определениот ден во 
казнено-проправната установа, ќе биде присилно 
спроведен и ќе ги сноси трошоците на спроведу-
вањето. 

Денот на јавувањето во казнено-поправната ус-
танова се определува така што на осудениот да му 
остане најмалку осум, а најмногу 30 дена. 

Општинскиот суд истовремено ја известува и 
казнено-поправната установа за денот во кој осу-
дениот треба да се јави и и доставува препис од 
пресудата, извод од казнената евиденција, како и 
други податоци со кои располага. 

Кога на издржување на казна се упатува осу-
деното лице кое издржува малолетни деца или ли-
ца кои се неспособни да се грижат за себе или 
материтално се необезбедени, надлежниот суд за 
упатување ќе го извести надлежниот орган за со-
цијална заштита и тоа пред упатувањето на осу-
дениот на издржување на казната, а овој орган е 
должен веднаш да ги преземе потребните мерки 
за згрижување на таквите лица. 

Член 95 
Кога судот ќе биде известен од казнено-по-

правната установа дека осудениот не се јавил во 
определениот ден за извршување на казната, без 
одлагање ќе издаде наредба до општинскиот орган 
за внатрешни работи за присилно приведување на 
осудениот. Трошоците за спроведувањето ги под-
несува осудениот. 

За осудените што се кријат или се наоѓаат во 
бегство, надлежниот општински суд донесува на-
редба за издавање на потерница и ја доставува на 
надлежниот орган за внатрешни работи за извр-
шување. Кога осудениот ќе биде фатен се спрове-
дува во определената казнено-поправна установа и 
тој ги поднесува трошоците на спроведувањето. 

Судот, кој наредил издавање на потерница, е 
должен потерницата, веднаш да ја повлече штом 
ќе се пронајде осуденото лице, кога ќе настапи за-
стареност на извршувањето на казната или други 
причини поради кои потерницата повеќе не е по-
требна. 

Решението за наплата на трошоците го доне-
сува и извршува судот надлежен за извршување 
на казната лишување од слобода. 

Осудениот има право на жалба до окружниот 
суд против решението за наплата на трошоците во 
рок од осум дена по приемот на решението. 

Член 96 
Почетокот на издржувањето на казната се сме-

та од денот кога осудениот сам ќе се јави заради 
издржување на казната, а во случај на присилно 
спроведување од денот кога ќе биде доведен во 
казнено-поправната установа. 

Член 97 
Осуденото лице кое е во притвор, а кое врз 

основа на одредбите од Законикот за кривична по-
стапка бара да биде упатено на издржување на 
казна лишување од слобода пред правосилноста 
на пресудата, дава за тоа изјава на записник пред 
судијата што го судел во прв степен односно су-
дијата што ќе го определи претседателот на судот. 
При приемот на ваквата изјава судијата го пре-
дупредува осудениот дека во казнено-поправната 
установа ќе биде изедначен во правата и должно-
стите со другите осудени лица, а потоа одлучува 
по барањето. 

При одлучувањето за барањето на осудениот 
особено ќе се земе предвид времето кое според 
првостепената осуда осуденото лице би требало 
по засметувањето на притворот да го помине на 
издржување на казната и оддалеченоста на каз-
нено-поправната установа со оглед на потребата 
да биде обезбедено присуство на осудениот во дру-
га кривична постапка. 

Решението со кое е уважено барањето на осу-
деното лице што е во притвор и еден примерок од 
првостепената пресуда, судијата без одлагање до-
ставува до надлежниот општински суд за упатува-
ње на осудениот во казнено-поправната установа, 
кој ќе му издаде налог на затворот во кој е сме-
стено осуденото лице тоа да се спроведе во соод-
ветната казнено-поправна установа. Времето по-
минато во оваа установа до правосилноста на пре-
судата се засметува во казната. 

Член 98 
Упатувањето на лица казнети во прекршочна 

постапка на издржување на казната затвор во каз-
нено-поправна установа, ќе се врши согласно со 
овој закон доколку со друг закон не е поинаку од-
редено. 

Со распоред на републичкиот секретар за пра-
восудство се утврдува во кои затвори женските 
лица ќе ја издржуваат казната затвор, изречена во 
прекршочна постапка. 

2. Одлагање извршувањето на казната 
лишување од слобода 

Член 99 
На осуденото лице што се наоѓа на слобода 

може, по негова молба, да му се одложи извршу-
вањето на казната лишување од слобода: 

1) ако се разболело од потешка акутна болест, 
2) ако се случила смрт или тешка болест во по-

тесното семејство на осудениот, 
3) ако е одлагањето потребно заради извршу-

вање или довршување на неодложни полски или 
сезонски работи или работи предизвикани со еле-
ментарна непогода или со друга несреќа, а во се-
мејството на осудениот нема друга работна сила, 

4) ако е осудениот обврзан да изврши опреде-
лена работа што веќе та започнал, а поради неиз-
вршувањето на таа работа би настапила позначи-
телна штета, 

5) ако одлагањето на осудениот му е потребно 
поради завршување на училишната година или за 
полагање на испит за кој се подготвувал, ч 

6) ако заедно со осуденото лице се осудени 
неговиот брачен другар или други членови на заед-
ничкото домаќинство, или ако тие веќе се наоѓаат 
на издржување на казната, а со упатувањето на 
сите овие лица на издржување на казна би била 
загрозена издршката на старите, болните или ма-
лолетните членови на домаќинството, 
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7) ако е осудена жена која дои дете помладо 
од една година или која е бремена, а до породува-
њето не преостануваат повеќе од три месеци, 

8) ако е потребно осуденото лице одредено вре-
ме да се грижи за воспитување и чување на де-
цата или згрижување на немоќни лица за кои е 
должно да се грижи, според мислењето на органите 
за социјална заштита на општината на чие под-
рачје децата или тие лица имаат престојувалиште. 

Извршувањето на казната во случаите од точ-
ка 1, став 1 на овој член може да се одложи до-
дека трае болеста, во случаите од точка 2) до точ-
ка 4) и точката 8) најдолго за три месеци, во слу-
чаите од точка 5) до завршување на училишната 
година и шест месеци за испит и точка 6) најдолго 
за шест месеци, а во случаите од точката 7) до 
наполнувањето на една година од животот на де-
тето. 

По исклучок, осуденото лице може да поднесе 
повторно молба за одлагање на почетокот на извр-
шување на казната под условите предвидени во 
став 1, точка 1 и 2 од овој член, кога за тоа има 
оправдани причини. 

Член 100 
Молбата за одлагање извршувањето на каз-

ната се поднесува во рок од три дена од денот на 
приемот на упатениот акт. Ако причината за од-
лагањето од член 99, став 1, точка 1 и 2 настанала 
по тој рок, молбата може да се поднесе до денот 
кога осудениот треба да се јави заради издржу-
вање на казната. 

Кон молбата треба да се приложат докази за 
причините што го оправдуваат одлагањето. 

По молбата за одлагање извршувањето на каз-
ната решава претседателот на надлежниот општин-
ски суд или овластен судија од него, кој е дол-
жен да донесе решение во рок од три дена по прие-
мот на молбата. Пред донесувањето на решението 
општинскиот суд може да ги изврши потребните 
проверувања заради утврдување на фактите наве-
дени во молбата. До донесувањето на решението по 
молбата се одлага почетокот на извршувањето на 
казната. 

Член 101 
Против решението со кое се одбива молбата 

за одлагање извршувањето на казната, осудениот 
има право на жалба до претседателот на надлеж-
ниот окружен суд. Жалбата не го одлага извршу-
вањето на казната. Претседателот на окружниот 
суд е должен да донесе решение по жалбата во рок 
од три дена по приемот на жалбата. 

Против решението на претседателот на судот 
не може да се поведе управен спор. 

Член 102 
Лицето осудено на казна лишување од слобо-

да, ако е повикано на служење воен рок.шда-воеда 
вежба, се упатува,ла, издржување на казната пред' 
слјужешета-ла воениот рок^бдносно "воша"та-Јаежба. 

На лицето кое во тековна, служењето на вое-
ниот рок или за време на воена вежба е осудено на 
казна затвор до шест месеци за кривично дело сто-
рено пред стапувањето на служење на воениот рок 
или на воена вежба, ќе му се одложи почетокот 
на издржувањето на казната до завршувањето на 
воениот рок односно воената вежба. 

Извршувањето на казната се одложува и на 
лице осудено на казна затвор до две години, или 
малолетнички затвор до две години, или на казна 
строг затвор од една година за кривично дело сто-
рено пред да отпочне со служењето на воениот рок, 
ако до завршувањето на на воениот рок 
15е"'му преостануваат повеќе од шест месеци. 
I \ ' 

Член 103 
Кога надлежниот јавен обвинител побара од-

лагање извршувањето на казната лишување од 
слобода, надлежниот општински суд нема да го по-
викува осудениот, а ако веќе го повикал, но уште 
не поминал рокот за јавување во казнено-поправ-
ната установа, ќе донесе решение за одлагање из-
вршувањето на казната. 

Одлагањето на извршувањето на казната во 
случаите од претходниот став трае додека јавниот 
обвинител не го извести надлежниот општински 
суд дека може да се отпочне со извршувањето на 
казната, но најдолго шест месеци. 

По барање од јавниот обвинител судот ќе го 
продолжи овој рок. 

3. Прием на осудените лица 

Член 104 
Осудениот се прима во казнено-поправната ус-

танова на издржување на казната врз основа на 
упатниот акт издаден од надлежниот суд. 

При приемот на осуденото лице во казнено-
поправната установа се утврдува идентитетот спо-
ред личните податоци наведени во судската пресуда 
или со други исправи подобни за утврдување па 
идентитетот. Осудениот се фотографира и дакти-
лоскопира. 

Член 105 
Осуденото лице што е на слобода, ако не се 

јави во одредениот ден поради издржување на каз-
ната, казнено-поправната установа за тоа ќе го из-
вести надлежниот суд. 

Казнено-поправната установа за почетокот на 
извршувањето на казната лишување од слобода е 
должна во рок од осум дена да го извести судот 
што го упатил лицето на издржување на казната. 

Член 106 
Осуденото лице што е примено во казнено-по-

правната установа се запишува во матичната кни-
га на осудените и за него се оформува личен лист, 
во кој се внесуваат податоци за личноста на осу-
дениот и за сите промени што ќе настанат во те-
кот на издржувањето на казната. 

Член 107 
По приемот во казнено-поправниот дом осу-

деното лице се задржува одредено време во прием-
ио-отпусното одделение. 

Престојот во ова одделение на казнено-попраз-
ниот дом трае до 30 дена. 

Во приемно-отпусното одделение се врши ис-
питување на личноста на осудениот според науч-
ните методи од криминолошко, медицинско, психо-
лошко, социјално и психијатриско гледиште, а по-
тоа се врши класификација на осуденото лице и се 
одредува начинот на постапувањето. 

Член 108 
За време на престојувањето во посебни просто-

рии во кои се врши испитување^ на личноста, осу-
деното лице се запознава со куќниот ред, правата 
и должностите што ги има за време на издржу-
вањето на казната, со начинот на кој може да ги 
остварува своите права и со дисциплинските казни 
што можат да му се изречат. 

На осуденото лице во времето на престојува-
њето во приемното одделение треба да му бидат 
достапни сите прописи што ја регулираат неговата 
положба, правата и должностите за време на из-
држувањето на казната лишување од слобода. 

Член 109 
Во казнено-поправните установи осудените, спо-

ред личните својства, се распоредуваат во одделе-
нија, кои се основаат доколку за тоа постојат мож-
ности, кои ќе овозможат преземање на истовидни 
мерки за превоспитување и одржување на дисцип-
лината. 

Во одделенијата осудените, според нивното од-
несување можат да се делат и во групи со раз-
лични погодности. 

Распоредот на осудените во одделни одделенија 
и групи го врши управителот на казнено-поправ-
ната установа, по предлог на службата за прево-
спитување. Во зависност од однесувањето, залага-
њето во работата, дисциплината, може да се врши 
преместување на осудените лица од една во друга 
група или одделение ^класификација ) . 
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Член НО 
Врз основа на добиените податоци за личноста 

на осудениот, управителот на казнено-поправната 
установа, ако утврди дека е потребно осудениот да 
биде осамен уште во почетокот на издржувањето 
на казната, ќе даде предлог до Секретаријатот, со 
мислење на лекар. 

Додека не се донесе решение по предлогот на 
управителот, осудениот ќе се смести одвоено од 
другите осудени лица. 

Глава V 

1. Положба на осудените лица 
Член 111 

Сместувањето на осудените треба да одговара 
на хигиенските барања и месните климатски при-
лики. 

На осудените им се обезбедува исхрана која е 
доволна за одржување на здравјето и на полната 
телесна способност. 

Член 112 
Осудените престојуваат во казнено-поправната 

установа во соби за дневен престој, заеднички 
спални или во посебни соби. 

Секој осуден треба да има засебна постела. 
Просториите во кои препотуваат осудените не 

треба да бидат влажни и мораат да бидат толку 
просторни што на секое осудено лице да му при-
паѓа најмалку осум кубни метра простор. Секова 
П Р О С Т О Р И ^ во кота осудените живеат и работат мо-
ра да биде доволно осветлена, за да овозможува 
работа и читање без расипување на видот, а во 
з и м т ^ и о т период доволно затоплена. 

Во казнено-поправната установа се обезбеду-
ваат услови за одржување на телесна чистота, ка-
ко и соодветни санитарни уреди за одржување на 
хигиенските потреби. Сите П Р О С Т О Р И И ВО казнено -
поправната установа се одржуваат уредно и чисто. 

Член 113 
Републичкиот секретар ќе забрани упатување 

на осудени лица на издржување на казна односно 
ќе запре натамошно издржување на казна во од-
делни простории на казнено-поправни установи 
или во цела казнено-поправна установа односно 
одделенија, ако не ги исполнуваат пропишаните 
услови со овој закон и ќе одреди друга просторија 
односно друга казнено-поправна установа во коза 
ќе се продолжи издржувањето на казната 

Член 114 
Осудените лица добиваат храна по три оброка 

дневно, која содржи најмалку 2.500 калррии. 
Болните осудени лица и жени во породилно 

одделение пред и по породувањето добиваат храна 
по одредени видови и во количества определени 
од лекар. 

Секој ден пред делењето на оброците упра-
вителот односно лицето што тој ќе го одреди, го 
проверува квалитетот на храната што им се дава 
на осудените, а наодот го внесува во контролната 
книга. 

Храната на осудените лица се подготвува според 
таблицата за исхрана, што ја пропишува репуб-
личкиот секретар за правосудство. 

Член 115 
Во казнено-поправната установа осудените ли-

ца носат еднообразна облека. 
На осудените лица што работат им се обез-

бедува работна облека. 
Облеката, долната облека и обувките треба да 

одговараат на климатските услови и годишното 
време. 

2. Работа на осудените лица 

Член 116 
Осудените лица способни за работа работат во 

посебните организации на казнено-поправната ус-
танова и на работа организирана надвор од неа, 
под услови предвидени со овој закон. 

Осудените лица можат да работат и надвор од 
казнено-поправната установа во други организации 
на здружен труд, под услови предвидени со овој 
закон. 

Одобрување за работа од претходниот став да-
ва републичкиот секретар за правосудство. 

Член 117 
На осудените во согласност со потребите па 

нивното превоспитување им се определува видот на 
работата според нивните телесни, душевни и струч-
ни способности, според можностите што постојат по 
казнено-поправната установа и според потребите 
на дисциплината. 

При изборот на струката што ќе ја изучуваат 
осудените, за кои се организира настава за струч-
но оспособување и усовршување, ќе се води смет-
ка за нивните способности и склоности, за можно-
стите на установата и за другите посебни околно-
сти што се важни за остварувањето целта на из-
вршувањето на казната. 

Член 118 
Работното време на осудените лица не може да 

трае подолго од полното работно време пропишано 
за работата од соодветен вид. 

Работа подолга од полното работно време (пре-
кувремена работа) може да се нареди и дозволи 
само во согласност со општите прописи за работа 
подолга од полното работно време. 

Надвор од полното работно време на работа од 
основен вид осудените можат, и тоа најмногу до 
два часа дневно, да работат на дејности што се по-
требни за одржување на чистотата и овозможување 
нормален живот во казнено-поправната установа. 

Осудените лица што посетуваат настава во 
казнено-поправните установи можат да користат 
скратено работно време. 

Член 119 
Осудените имаат право на осумчасовен непре-

кинат одмор во текот на 24 часа и еден ден од-
мор во неделата. 

На осудените што работат во затворени про-
стории мора да им се овозможи најмалку два часа 
дневно да поминат на чист воздух. 

Осудените што поминале на редовна работа не-
прекинато 11 месеци, вклучувајќи го и времето по-
минато на лекување поради повреди на работа или 
професионална болест, имаат право на непрекинат 
одмор од 14 дена во текот на една година. 

Член 120 
Општите прописи за хигиенско-техничките и 

заштитните мерки при работа се применуваат и на 
работата на осудените лица. 

Осудените имаат право на инвалидско осигуру-
вање во случај на несреќа при работата или про-
фесионална болест. 

Член 121 
Осудените имаат право на надоместок за извр-

шената работа. Надоместокот за работа изнесува од 
една петтина до една четвртина, а по исклучок и 
до една третина од надоместокот што се плаќа за 
истовидна работа и за еднаков ефект надвор од 
казнено-поправната установа. За работа подолга од 
полното работно време на осудените надоместокот 
им се зголемува за 50%. 

Од надоместокот за работа на осудените лица, 
една половина се чува како задолжителна заштеда 
на осудениот. Со другиот дел од надоместокот за 
работа осудениот слободно располага. Една поло-
вина од делот на надоместокот за работа со кој 
осудениот слободно располага може да биде пред-
мет на извршување врз основа на извршна одлука 
на судот со која осудениот е должен да им дава 
издршка на децата, брачниот другар, односно ро-
дителите или врз основа на извршна одлука на су-
дот за надоместокот на штетата што ја предизви-
кал осудениот со кривичното дело. 
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Поблиски прописи за начинот на одредување 
висината на надоместокот за работата што им при-
паѓа на осудените лица донесува управителот на 
казнено-поправната установа во согласност со ре-
публичкиот секретар за правосудство. 

Член 122 
Доходот што го остварува казнено-поправната 

установа од работата на осудените лица се распо-
редува и користи според одредбите на Законот за 
работа на посебните организации на казнено-по-
правната установа. 

Член 123 
Управата на казнено-поправната установа мо-

же да донесе решение, од делот на надоместокот 
за работа на осуденото лице со кој тоа слободно 
располага и од делот што се чува како негова за-
штеда, како и од парите што на осудениот му се 
одземени или испратени, да се наплати штетата 
што осудениот намерно или од крајно невнимание 
ја предизвикал за време на издржувањето на каз-
ната, како и трошоците за неговото спроведува-
ње, кога ги поднесува според законот. Против ре-
шението на управата на казнено-поправната уста-
нова за надоместок на штетата осудениот може да 
изјави жалба до Секретаријатот во рок од 15 дена 
од денот на врачувањето на решението. 

Ако надоместокот на штетата го надминува 
износот од 1000 динари, а осудениот одбива да го 
плати, управата на казнено-поправната установа 
може да предложи издавање на платен налог спо-
ред одредбите на Законот за процесната постапка. 

Член 124 
За пронајдоците и техничките унапредувања 

остварени во текот на издржувањето на казната 
на осудените лица им припаѓаат правата согласно 
со општите прописи. 

Член 125 
На осудените кои без своја вина не работат, а 

немаат сопствени средства, ќе им се обезбеди на-
мирување на најнужните потреби со давање на 
потребните предмети. 

На осудените што ќе се разболат на работа во 
казнено-поправната установа за времето додека по-
ради болест не работат им припаѓа по една поло-
вина од просечниот месечен надоместок за рабо-
тата во редовно работно време, што го примале 
за последните шест месеци, а ако работеле помалку 
од шест месеци — просечен месечен надоместок за 
времето за кое работеле. 

За време на непрекинат одмор (член 119, став 
3), осудениот прима надоместок во висина на про-
сечниот надоместок на работата во редовно работ-
но време што го примал во последните шест ме-
сеци. 

Член 126 
Осудените што ќе се здобијат со општа и струч-

на наобразба во казнено-поправната установа до-
биваат свидетелство. Од свидетелството не смее да 
се гледа дека наобразбата е здобиена во казнено-
поправната установа. 

Кога според општите прописи и самото време 
поминато на работа во определен вид на работа се 
признава за здобивање со квалификација, ќе се 
признае за таа квалификација и времето поминато 
на ист вид работа во казнено-поправната установа, 
со тоа што ова време не се смета во работен стаж 
и не може да биде основ за здобивање со други 
права. 

Член 127 
Осудените имаат право на бесплатна здравстве-

на заштита. 
На осудените им се обезбедува потребната ле-

карска помош и болничко лекување. 

Член 128 
На осудени бремени жени и породилки им се 

обезбедува стручна лекарска нега. Детето може да 
остане со мајката, по нејзино барање, до наполну-
вање на една година, а потоа се предава спогод-
бено со мајката, на семејството или на надлежниот 

старателски орган, кои ќе ги преземат потребните 
мерки за сместување на детето. Осудените бремени 
жени, по предлог на лекарот, се упатуваат во по-
родилното одделение по правило шест недели пред 
породувањето. Во ова одделение осудената поро-
дилка останува, по правило, до навршена една го-
дина од животот на детето, ако казната не истече 
пред тоа или ако не биде порано пуштена на сло-
бода. 

Ако осудена бремена жена казната лишување 
од слобода ја издржува во затвор, ќе се упати во 
породилното одделение на казнено-поправната ус-
танова во која постојат услови за прифаќање. 

Осудена жена може за време на бременоста да 
се вработи на лесни работи, за време од шест не-
дели пред и исто толку недели по породувањето 
само на работи што ќе ги одобри лекарот. 

Член 129 
Здравствената заштита, исхраната и распре-

делбата на храната, водата, личната хигиена на 
осудените лица, сместувањето, 'облеката и постел-
нината, хигиената на кругот, работилниците и про-
сториите во кои осудените лица живеат и работат, 
како и вршење физичка култура и спорт, се под-
ложуваат на редовна контрола од управителот на 
казнено-поправната установа или од лице што тој 
ќе го определи и од лекарот. 

Член 130 
При приемот на осудените лица на издржува-

ње на казната лишување од слобода, како и при 
отпуштањето, се утврдува нивната здравствена по-
ложба. 

Податоците за положбата на здравјето и фи-
зичката развиеност лекарот ја внесува во личниот 
лист на прегледаните осудени лица и и предлага 
на управата на казнено-поправната установа пре-
земање на потребни мерки. 

Член 131 
За сместувањето на осудените во болница или 

амбулантна соба на иста казнено-поправна уста-
нова заради лекување, одлучува лекарот. 

Во случај на тешка или долготрајна болест за 
чие успешно лекување не постојат услови во каз-
нено-поправната установа, осудените се упатуваат 
во друга казнено-поправна установа, во која по-
стојат услови за такво лекување или во соодветна 
здравствена работна организација. 

Трошоците на лекувањето ги сноси казнено-
поправната установа, што го упатила осудениот. 

Времето поминато надвор од казнено-поправ-
ната установа во болница поради лекување се пре-
сметува во казната. 

Член 132 
Осудените кои за време на издржување на каз-

ната душевно ќе заболат или покажуваат тешка 
психичка нарушеност, констатирана со наод на ле-
кар-психиј атар, казнено-поправната установа е 
должна да ги упати во психијатриско одделение 
во истата или друга казнено-поправна установа 
или во заводот за чување и лекување или во дру-
га соодветна здравствена работна организации. 

Осудените лица од претходниот став остану-
ваат на чување и лекување додека престане забо-
лувањето според наодот на лекарот-психијатар. 

Член 133 
Заболените осудени можат да бараат, на нивен 

трошок, да ги прегледа лекар специјалист, ако 
таков преглед веќе не одредил лекарот на казне-
но-поправната установа. Преглед ќе се одобри ако 
според мислењето на лекарот на казнено-поправна-
та установа е потребен, а според мислењето на 
управителот не се загрозува безбедноста ниту се 
дава основна можност осуденото лице да побегне. 

На специјалистичкиот преглед задолжително 
присуствува и лекарот на казнено-поправната ус-
танова. 
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Член 134 
За секоја потешка болест на осудениот, упра-

вата на казнено-поправната установа е должна да 
го извести неговиот брачен другар или најблизок 
член од семејството или лицето што болниот ќе го 
одреди за да биде известено, доколку осудениот не 
е во можност самиот тоа да го стори. 

Член 135 
Во случај на смрт на осудениот казнено-поправ-

ната установа најитно го известува потесното се-
мејство, надлежниот извршен суд и надлежниот 
матичар на чие подрачје се наоѓа казнено-поправ-
ната установа. 

По барање на членовите на потесното семејство 
управителот на казнено-поправната установа може 
да одобри посмртните останки на умреното осу-
дено лице да се предадат на семејството поради за-
коп. Во спротивно, осудениот ќе се закопа на мес-
ните гробишта. 

3. Дополнуваше и примање на посети и пратки 

Член 136 
Осудените имаат право да примаат писмена од 

органите и установите и да им упатуваат поднесо-
ци заради заштита на своите права и со законот 
заштитени интереси. 

Странски државјани можат да им се обрнуваат 
и на конзуларните органи на својата држава или 
на државата што ги штити нивните интереси. Лица 
без државјанство и бегалци можат да и се обрну-
ваат на службената организација која според пра-
вилата на меѓународното право ги штити нивните 
интереси. 

Писмената упатени до осудениот се доставуваат 
преку казнено-поправната установа, а преку оваа 
установа и осудениот ги упатува писмените подне-
соци. 

На поднесоците сврзани со рок работникот на 
казнено-поправната установа ќе го констатира вре-
мето и датумот на приемот на поднесокот. 

Казнено-поправната установа е должна со 
правни совети да им дава помош на осудените ио 
поглед на преземањето на потребни дејствија зара-
ди заштита на нивните права. Осудениот што е 
неписмен може својот поднесок да го даде на за-
писник ка ј овластениот работник на казнено-по-
правната установа. 

Член 137 
Осудените имаат право да се допишуваат со 

членовите на потесното семејство и со другите 
лица за кои се претпоставува дека нема штетно да 
влијаат врз нив. 

Како членови на потесното семејство се сметаат: 
брачниот другар, децата, родителите, браќата и се-
стрите, посвоителот и посвоеникот. 

Осудениот ги прима и испраќа писмените прат-
ки под контрола на управата на казнено-поправна-
та установа. 

Лицата осудени на казна затвор можат да при-
маат и испраќаат месечно по две писмени пратки, 
а лицата осудени на казна строг затвор една пис-
мена пратка месечно. 

На осудениот секогаш ќе му се предаде писме-
ното известување за тешка болест или смрт на не-
гов член на семејството. Исто така, осудениот има 
право веднаш писмено да го извести потесното се-
мејство или лицето што ги штити неговите инте-
реси за своето нагло и сериозно заболување, како 
и за преместување во друга казнено-поправна ус-
танова. 

Член 138 
Осудените имаат право да примаат посети на 

членови на потесното семејство, а по одобрение на 
управителот на казнено-поправната установа или 
Секретаријатот можат да бидат посетувани и од 
други лица. 

Лицата осудени на казна затвор имаат право 
на две, а лицата осудени на казна строг затвор на 
една посета месечно. 

Осудениот има право, по негово барање, еднаш 
месечно да го посети полномошникот што го за-
стапува во неговите работи. Управителот или овла-
стено лице на казнено-поправната установа може 
да му дозволи на осудениот по негово барање, пол-
номошникот да го посети повеќе пати во еден ме-
сец ако се во прашање работи сврзани за рок или 
други неодложни работи. 

Ако е осудениот странски државјанин, лице без 
државјанство или бегалец, Конзуларниот претстав-
ник на неговата држава или на државата што ги 
штити интересите на односните државјани како и 
претставникот на службената организација што ги 
штити интересите на бегалците, има право да го 
посетува осудениот во границите на куќниот ред. 
Ова право може да се ускрати само ако таквото 
право се ускратува на југословенските конзуларни 
претставници во државата на која и припаѓа осу-
дениот. 

Член 139 
Посетите се вршат во време и на начин пред-

видени со куќниот ред на казнено-поправната ус-
танова. 

Со куќниот ред на казнено-поправната уста-
нова се одредува и времетраењето на посетите за 
одделни категории осудени лица, во зависност од 
нивното однесување и залагање во работата. 

Траењето на посетите не може да биде по-
кратко од половина час. 

Член 140 
Осудените имаат право да примаат пратки со 

долна облека, со предмети за лична употреба, книги и 
дневен печат, чија содржина не е воспитно штетна. 

Лицата осудени на казна затвор имаат право 
на една пратка месечно, а лицата осудени на строг 
затвор на една пратка секои два месеци. 

Во рамките на прописите донесени врз основа 
на овој закон, осудените можат да примаат и 
пратки со храна. 

Осудените можат да примаат и пари, но по 
можност да ги трошат само во границите што ги 
определува правилникот за куќниот ред на каз-
нено-поправната установа. 

Член 141 
За добро однесување и залагање во работа, 

управата на казнено-поправната установа може да 
дава на осудените разни погодности како што се: 
проширување на правото на допишува ње и при-
мање на посети и пратки, примање на посети без 
надзор во установа или надвор од установа, по-
слободно движење, давање отсуства до седум дена, 
делумно или целосно користење на непрекинат го-
дишен одмор надвор од установата. 

Условите и начинот на давање на погодностите 
од претходниот став се регулираат со куќниот ред 
на казнено-поправната установа. 

Член 142 
Осудениот има право на поплака до управите-

лот на казнено-поправната установа поради по-
вреда на неговите права или поради други непра-
вилности што се сторени спрема него во казнено-
поправната установа. 

Секоја поплака управителот е должен внима-
телно да ја испита и по неа да се произнесе. 

Ако осудениот не добил одговор на поднесената 
поплака или не е задоволен со донесеното реше-
ние, има право да поднесе писмена претставка пре-
ку казнено-поправната установа до Секретаријатот. 

Осудениот има право да се поплаче за повреда 
на своите права и за неправилности во казнено-
поправната установа и на службеното лице што 
врши надзор во казнено-поправната установа и тоа 
без присуство на работник на таа установа. 

Член 143 
По молба од осудениот или по предлог од упра-

вителот на казнено-поправната установа може, од 
оправдани причини, по исклучок, да му се дозволи 
на осудениот прекин на издржувањето на казната, 
кој не може да трае подолго од три месеци. Пре-
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кинот кој се дозволува заради лекување може да 
трае до завршувањето на лекувањето односно до-
дека е нужно стационарно лекување. 

Осуденото лице кое бара прекин на издржу-
вањето на казната заради лекување е должно да 
приложи наод и мислење на комисија од лекари 
специјалисти. 

Прекин на издржувањето на казната ќе се доз-
воли и по барање од надлежниот јавен обвинител, 
кога тој поднел барање за заштита на законитоста. 

Времето поминато на слобода, во случај на 
одобрен прекин, не се смета во издржувањето на 
казната. 

Решение за прекин на издржувањето на казна-
та донесува републичкиот секретар за правосудство. 

Молбата на осудениот за прекин на издржу-
вање на казната, казнено-поправната установа со 
свое мислење ја доставува на Секретаријатот. 

Против решението со кое се одбива молбата па 
осудениот за прекин на издржувањето на казната 
не може да се изјави жалба ниту да се поведе 
управен спор. 

Член 144 
Ако во текот на прекинот на казната лишу-

вање од слобода настанат промени кои укажу-
ваат дека одобрениот прекин на казната е непо-
требен, решението од претходниот член ќе се укине. 

Глава VI 

ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНАТА 

Член 145 
Осудените се должни да се придржуваат за 

законот, одредбите на куќниот ред и наредбите 
од службените лица. 

За одржувањето на редот и дисциплината мо-
жат да се употребат само оние мерки на ограни-
чување што се нужни за одржување на безбед-
носта и за добро функционирање на заедничкиот 
живот во казнено-поправната установа. 

Средства на принуда припадникот на стражата 
може да употребува само кога е тоа неопходно за 
да се спречи бегство, физичко напаѓање на персо-
налот, нанесување повреда на друг, самоповреду-
вање или предизвикување материјална штета од 
страна на осудените. Физичка сила може да се 
употреби и кога е нужно да се спречи отпорот на 
осудените спрема законитата наредба од службено 
лице. 

Член 146 
Припадниците на стражата смеат да употребат 

огнено оружје при вршењето на службените работи 
само ако не е можно поинаку да постапат, а со цел: 

1) да го заштитат животот на луѓето, 
2) да одбијат непосреден напад со кој се загро-

зува нивниот живот, 
3) да одбијат напад на објектот што го обез-

бедуваат, 
4) да спречат бегство на осудено лице од каз-

нено-поправен дом од затворен вид односно од од-
деление од затворен вид на казнено-поправен дом. 

Во случаите од став 1 на овој член припадни-
ците на стражата можат да употребат огнено оруж-
је само ако со употреба на физичка сила, гумена 
палка или други средства на принуда предвидени 
со прописите за вршење на службата на стражата 
не можат да обезбедат извршување на службената 
работа. 

Припадниците на стражата кои службата за 
вршат под раководство на старешина, смеат да упо-
требат огнено оружје само по негова наредба. На-
редба за употреба на огнено оружје старешината 
може да издаде само во случаите предвидени во 
став 1 и 2 на овој член. 

Овластувањата од овој член ги има и управи-
телот на казнено-поправната установа. 

Член 147 
За случаите на употребени средства на прину-

да (физичка сила, гумена палка, шмркови, солзав-
ци) и огнено оружје спрема осудените лица, упра-
вителот на казнено-поправната установа е должен 
веднаш да го извести Секретаријатот. 

Член 148 
Ако средствата на принуда се употребени во 

границите на овластувањето од член 145, а огнено 
оружје во границите на овластувањето од член 146 
на овој закон, исклучена е одговорноста на служ-
беното лице кое такви средства употребило. 

Ако против припадник на стража се води кри-
вична постапка поради употреба на средство на 
принуда и огнено оружје при вршењето на служ-
бената работа, казнено-поправната установа ќе му 
обезбеди стручна правна помош во врска со воде-
њето на постапката. 

Член 149 
Одредбите од член 1^5 и член 146, освен точка 

4 на став 1 и член 148 на овој закон се примену-
ваат и кога средствата на принуда се употребу-
ваат спрема притворени лица. 

Припадниците на стражата можат да употре-
бат огнено оружје за спречување на бегство на ли-
це притворено поради сторено кривично дело за 
кое е предвидена казна строг затвор од 15 годи-
ни или потешка казна. 

Член 150 
За повреди на правилата на куќниот ред, ра-

ботната дисциплина и правилниот однос спрема 
службените лица и спрема другите осудени лица, 
осудените можат да бидат дисциплински казнети. 

Дисциплинските казни што можат да им се 
изречат на осудените се: 

1) Јавен укор, 
2) забрана за примање пратки со храна до три 

месеци, 
3) забрана или ограничување на правото за рас-

полагање со пари за лични потреби до три месеци, 
4) упатување во самица до 30 дена. 
На осудениот можат едновремено да му се из-

речат и повеќе видови на казните од точка 2 до 
точка 4, став 2 од овој член. 

При изрекувањето на дисциплинските казни од 
точка 2 до точка 4 на став 2 од овој член, управи-
телот на казнено-поправната установа може ус-
ловно да го одложи извршувањето на изречената 
дисциплинска казна за време до шест месеци, со 
тоа што изречената казна нема да се изврши ако 
казнетиот во овој рок не биде повторно казнет. 
Управителот на казнено-поправната установа ќе 
определи условно одлагање на извршувањето на 
дисциплинската казна ако најде дека може да се 
очекуваат затоа што и без извршување на казната 
ќе се постигне целта на казнувањето. 

Условното одлагање извршувањето на дисци-
плинската казна ќе се отповика ако условно каз-
нетиот во рокот за кој е одложено извршување 
биде повторно дисциплински казнет. Во случаЈ на 
отповикување, управителот на казнено-поправната 
установа изрекува една казна во границите опре-
делени во став 2 и 3 на ОВОЈ член и за поранешната 
и за новата дисциплинска казна, земајќи ја порано 
изречената казна како веќе утврдена. 

Управителот на казнено-поправната установа 
не може да го одложи извршувањето на изречена-
та дисциплинска казна ако осудениот е казнет за 
кривично дело за кое законот пропишува казна 
затвор до шест месеци. 

Член 151 
Дисциплинската казна упатување во самица не 

може да се применува ако според мислењето на ле-
карот со нејзиното извршување се загрозува здрав-
јето на осудениот. 

Дисциплинската казна упатување во самица се 
состои во непрекинат престој на осудениот во од-
воена просторија за времето колку што изнесува 
изречената казна, со дневно шетање од еден час 
на свеж воздух, 
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Член 152 
Дисциплинските казни ги изрекува управите-

лот на установата или работникот што го заменува. 
Пред изрекувањето на дисциплинската казна 

осудениот ќе се сослуша и неговата одбрана ќе се 
провери. 

При изрекувањето на дисциплинската казна ќе 
се земе предвид дали осудениот бил и порано опо-
менуван или дисциплински казнуван. 

Член 153 
Спрема осудениот кој поради неговите постап-

ки претставува сериозна опасност за безбедноста, 
може, како посебна мерка, да се определи осаму-
вање, кое може да трае една третина од изречената 
казна, а не повеќе непрекинато од една година. 

За време на траењето на оваа мерка осудени-
от ќе се држи одвоено од другите лица. Единстве-
но ако не е можно да се обезбеди осудениот одво-
ено да врши општествено корисна работа, може да 
се упатува на заедничка работа со другите осуде-
ни лица, но така што да се одбегне поблизок кон-
такт со нив. 

Спрема осудениот кој упорно ја попречува ре-
довната работа и живот во казнено-поправната ус-
танова и спрема кој останале безуспешни редовни-
те дисциплински мерки, може да се определи оса-
мување за време на слободните часови, кое може 
да трае од еден месец до една година. 

Мерките од став 1 и 3 на овој член ги опреде-
лува републичкиот секретар по предлог од упра-
вителот на установата, а по прибавено мислење од 
лекар. 

Извршувањето на овие мерки ќе се прекине со 
решение на републичкиот секретар кога со лекар-
ски наод ќе се утврди дека телесната и душевната 
состојба на осудениот не дозволува натамошно оса-
мување. 

Член 154 
Ако осуденото лице, додека е на издржување 

на казната лишување од слобода, стори кривично 
дело за кое е пропишана парична казна или казна 
затвор до шест месеци, ќе се казни дисциплински, 
а ако стори друго кривично дело за тоа веднаш ќе 
се извести надлежниот јавен обвинител. Управите-
лот може да определи таквото осудено лице при-
времено, до одлуката на судот, да се одвои од дру-
гите осудени. 

Член 155 
При непосредно фаќање на лице што е лишено 

од слобода, а избегало од казнено-поправната ус-
танова или кое било притворено по налог на над-
лежен орган, припадникот на стражата може да 
влезе без посебна дозвола во туѓ стан и други про-
стории и по потреба да изврши претрес во про-
сториите за да се пронајде сокриеното избегано 
лице, ако видел или добил информација дека се 
засолнило во туѓ стан или друга просторија. За-
ради фаќање на избегано лице лишено од слобода 
кое непосредно се гони, како и заради превезување 
во најблиската здравствена установа на лицето што 
било рането при употребата на огнено оружје, 
припадникот на стражата има право да се послужи 
со сообраќајни средства и средства за врска до кои 
може да дојде, ако тоа не може да го изврши на 
друг начин. За употребата на сообраќајните сред-
ства или средствата за врска му се издава потврда 
на држателот на собраќај ното средство или врската 
заради надоместок на трошоците од казнено-по-
правната установа, чиј работник е припадникот на 
стражата. 

Член 156 
Лице што укаже помош самоиницијативно или 

по барање на работник на казнено-поправна уста-
нова во фаќањето на осудено или притворено лице 
или во совладување на отпорот на овие во слу-
чај на побуна и по тој повод биде повредено, се 
разболи или подолго остане отсутно од работа, има 
право на социјално осигурување како и лицата што 
се на работа со полно работно време во основна 
организација на здружен труд. 

Ако лицето од претходниот став при укажу-
вањето на помош го загуби животот, ќе биде по-
гребан на трошок на казнено-поправната установа 
на чиј работник му се укажала помош, во местото 
што ќе го определи неговото семејство. 

Во случаите од претходниот став на семејство-
то или лицето што го издржувало загинатото лице 
му припаѓа еднократна парична помош. Таа не мо-
же да биде помала од вкупниот личен доход што 
загинатото лице го остварувало во последните шест 
месеци. 

Ако загинатото лице не било во работен однос, 
висината на еднократната парична помош ќе за 
одредат органите на управувањето на казнено-по-
правната установа на чиј работник му била ука-
жана помошта, која не може да биде помала од 
шестмесечниот износ на стражар во истата казне-
но-поправна установа. 

Ако против такво лице се поведе кривична по-
стапка поради последиците настанати во врска со 
укажувањето на помош на работник на казнено-
поправна установа, ќе му се обезбеди и правна по-
мош. 

Средства за остварување на правата од став 1 
до 5 на овој член обезбедува казнено-поправната 
установа, која го наредила дејствието. 

Глава VII 

УСЛОВЕН ОТПУСТ, ОТПУШТАЊЕ НА ОСУДЕ-
НИТЕ ЛИЦА И ПОМОШ ПО ИЗДРЖАНАТА 

КАЗНА 

Член 157 
За условно отпуштање на осудените лица од-

лучува комисија за условен отпуст што ја формира 
републичкиот секретар за правосудство. 

Комисијата се именува за време од две години. 

Член 158 
Комисијата за условен отпуст се состои од прет-

седател и четири члена и толку заменици. 
По еден член на комисијата се именува од ре-

дот на судиите на Врховниот суд на Македонија и 
замениците на републичкиот јавен обвинител, се-
кретаријатот и од редот на работниците на Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи, како 
и еден член од редот на педагозите, социолозите, 
психолозите и други јавни и општествени работ-
ници. 

Комисијата за условен отпуст донесува делов-
ник за својата работа. 

Комисијата може да работи само во полн сос-
тав. 

Административните работи на комисијата ги из-
вршува Секретаријатот. 

Член 159 
За условниот отпуст се решава врз основа на 

молба поднесена од осуденото лице, од членовите 
на неговото потесно семезство или по предлог од 
управителот на казнено-поправната установа. 

Молбите и предлозите се доставуваат до ко-
мнен ата за условен отпуст со извештај од казне-
но-поправната установа за однесувањето на осу-
дениот, за извршување на работните обврски, сте-
пенот на превоспитувањето и другите околности од 
кои може да се оцени дали е постигната целта на 
казнувањето. 

Член 160 
За условно отпуштените комисијата донесува 

решение, кое се доставува на осудениот, казнено-
поправната установа, на судот што ја донел пре-
судата во прв степен и на општинскиот орган за 
внатрешни работи на чие подрачје ќе престојува 
условно отпуштениот. 

Осудените на кои им се одбиени молбите од 
страна на комисијата за условен отпуст се известу-
ваат писмено. 

Осудениот нема право на жалба ниту може да 
води управен спор против решението за одбивање 
на молбата. 
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За осудените од претходниот став, молба за 
условен отпуст може повторно да се поднесе по 
три месеци од денот на одлучувањето по претход-
ната молба. 

Член 161 
Управителот на казнено-поправната установа 

има право да го пушти осудениот, кој добро се од-
несува, се залага во работата и активно учествува 
во другите корисни дејности на казнено-поправната 
установа, на условен отпуст до еден месец пред ис-
текот на казната, ако осудениот веќе издржал три 
четвртини од казната. 

Член 162 
При напуштањето на казнено-поправната уста-

нова условно отпуштениот ќе го назначи местото 
во кое ќе престојува за времетраењето на услов-
ниот отпуст. По доаѓањето во тоа место, условно 
отпуштениот е должен да се пријави на надлеж-
ниот орган за внатрешни работи. 

Во случај на промена на живеалиштето од-
носно престојувалиштето условно отпуштениот е 
должен да го извести за тоа општинскиот орган за 
внатрешни работи на кој му се пријавил. 

Условно отпуштениот, кој во рок од осум дена 
од денот на отпуштањето не се пријави на надлеж-
ниот орган за внатрешни работи или не ја прија-
ви промената на престојувалиштето, ќе се казни 
за прекршок со парична казна до 300 динари. 

Член 163 
Осудениот се отпушта од казнено-поправната 

установа оној ден кога ќе му истече казната. 
Ако последниот ден на извршувањето на каз-

ната паѓа во недела или државен празник, осуде-
ниот се отпушта последниот работен ден што му 
претходи. 

Осудениот два дена пред отпуштањето се ос-
лободува од секаква работа во казнено-поправната 
установа, за да може да ги уреди своите работи 
и да се подготви за излегување. Осудениот пред 
неговото отпуштање од казнено-поправната устано-
ва го прегледува лекар. 

Осудениот, кој се отпушта од казнено-поправ-
ната установа, има право на бесплатна возна карта 
до своето поранешно живеалиште или до местото 
што ќе го избере за ново живеалиште, а ако е 
странец и до граничниот премин. Трошоците на 
возната карта ги поднесува казнено-поправната 
установа од која осудениот е отпуштен. 

Член 164 
Ако осудениот во времето кога се отпушта од 

издржување на казната е тешко болен и поради 
тоа неспособен за патување, казнено-поправната 
установа ќе го смести во најблиската установа на 
општата здравствена служба заради лекување. Ако 
осудениот нема средства да ги плати трошоците 
за лекување, овие трошоци за првиот месец ги 
поднесува казнено-поправната установа, а потоа оп-
штината во која осудениот имал живеалиште во 
времето кога започнал да ја издржува казната. 

Член 165 
На осудените што се отпуштаат од казнено-

поправната установа, општината, во границите на 
можностите, им дава помош што им е потребна 
за што полесно вклучување во редовниот живот 
на слобода. 

Оваа помош може да се состои особено во при-
времено сместување и обезбедување на исхрана, во 
обезбедување на нужното лекување, во избор на 
нова средина во која ќе живее осудениот, во сре-
дување на семејните прилики, пронаоѓање на по-
годно вработување, во организирање довршување 
на започнатото стручно оспособување и во дава-
ње паричен износ за намирување на најнужните 
потреби. 

Општините во поголемите места можат да ос-
новаат прифатилиште за сместување на лицата 
отпуштени од издржување на казната, кои по из-
легувањето на слобода не можеле да се сместат и 
вработат. 

Член 166 
Општините формираат одбори за помош на от-

пуштените осудени лица. 
Одборот за помош на отпуштените осудени 

лица се состои од претседател и потребен број чле-
нови. За членови на одборот се назначуваат осо-
бено претставници на судот и органите на упра-
вата во чија надлежност спаѓаат работите на соци-
јалната и здравствената заштита, просветата, 
службата за вработување на работниците и служ-
бата за внатрешни работи, како и претставници 
на општествените организации, кои според своите 
задачи и работа можат успешно да учествуваат во 
давањето на овој вид помош. 

Средствата на одборот за помош на отпуште-
ните осудени лица се обезбедуваат во буџетот на 
општината. 

Член 167 
Во текот на издржувањето на казната казне-

но-поправната установа, во зависност од должи-
ната на казната, во соработка со надлежните ор-
гани за социјална заштита, благовремено презема 
потребни мерки за да се подготви прифаќањето на 
осуденото лице. 

За осуденото лице на кое му е потребна по-
мош по излегувањето на слобода, казнено-поправ-
ната установа ќе го извести, по правило, три ме-
сеци пред неговото пуштање на слобода, одборот 
за помош на отпуштените осудени лица на општи-
ната во која отпуштеното лице ќе има живеалиш-
те. Во известувањето ќе се наведе и каков вид на 
помош особено доаѓа предвид. 

Секое лице отпуштено од издржување на каз-
ната лишување од слобода може да му се обрне на 
одборот за помош на отпуштените осудени лица 
на онаа општина на чие подрачје непосредно пред 
издржувањето на казната имало живеалиште. 

Ако осудениот по отпуштањето од казнено-по-
правната установа не сака да се врати во пора-
нешното живеалиште и за тоа има оправдани при-
чини, казнено-поправната установа ќе го советува 
при изборот на новото живеалиште. Ако осудениот 
постапи по нејзиниот совет, ќе го упати до одбо-
рот за помош на отпуштените осудени лица на из-
браното место, кој е должен да му даде потребна 
помош. 

Член 168 
Пред отпуштањето на осудениот од казнено-

поправната установа службата за превоспитување 
спроведува анкета и подготвува заклучен извештај 
за извршената превоспитна програма со осудениот 
како и за впечатоците што ги стекнала за степе-
нот на социјализацијата на осудениот. 

Непосредно пред одењето на осудениот од каз-
нено-поправната установа, со него разговара упра-
вителот на установата или работникот определен од 
него, при што му се даваат совети за животот на 
слобода. 

Заклучниот извештај се внесува во личниот 
лист на осудениот. 

Член 169 
На осуденото лице при отпуштањето од казне-

но-поправната установа му се издава потврда за 
тоа дека е отпуштен од издржувањето на казната. 
Во потврдата се назначува и износот на заштедата 
и видот на помошта што му е обезбедена на осуде-
ниот при отпуштањето. 

Член 170 
Ако осудениот нема своја облека, долна обле-

ка или обувки, ниту средства да ги набави, казне-
но-поправната установа му доделува таква облека 
без надоместок. 

Глава VIII 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА МАЛОЛЕТНИЧКИОТ 
ЗАТВОР 
Член 171 

Одредбите од главите П до VП на овој закон 
ќе се применуваат и на извршувањето на казната 
малолетнички затвор, доколку со овој закон пои-
наку не е предвидено. 
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Член 172 
Казната малолетнички затвор осудените ја из-

држуваат во казнено-поправен дом за малолетни-
ци или одвоено од другите осудени лица во посеб-
но одделение за малолетници на општ казнено-по-
правен дом до наполнувањето на 23 години од жи-
вотот. По исклучок, во овој дом односно одделение 
може да остане и лице што наполнило 23 години, 
ако е тоа потребно за завршување на неговото 
школување и стручно оспособување или ако ос-
татокот на неиздржаната казна не преминува шест 
месеци. 

Другите осудени, по наполнувањето на 23 го-
дини од животот се упатуваат на натамошно издр-
жување на казната во казнено-поправен дом за 
полнолетни лица. Тие во својата положба се изед-
начуваат со лицата што се осудени на казната 
затвор. 

Член 173 
Во казнено-поправниот дом за малолетници се 

организира настава за општо и стручно образова-
ние, или во соработка со училиштата надвор од до-
мот се овозможува и стручно оспособување на осу-
дените малолетни лица. 

Изборот на работата, видот на наставата и 
стручното оспособување се врши во границите на 
можностите на установата, според физичките спо-
собности, личните својства и склоноста на мало-
летникот за определено занимање. 

Член 174 
Ако во казнено-поправниот дом за малолетници 

не се организира настава од член 173, осудените 
можат да посетуваат такви училишта и надвор од 
домот, по правило под надзор на воспитан. 

Член 175 
На осудениот малолетник, кој со своето одне-

сување и залагање во учењето и работата служи 
како пример на другите малолетници, управителот 
на казнено-поправниот дом може да му одобри от-
суство заради посетување на родителите или други 
блиски роднини. 

Отсуство може да се даде најмногу двапати во 
текот на една година и може да трае секојпат до 
14 дена. Отсуство се одобрува, по правило, во вре-
ме кога не се одржува редовната настава. 

Член 176 
Полното работно време и непрекинатиот одмор 

на малолетните осудени лица во казнено-поправ-
ниот дом за малолетници се определува според оп-
штите прописи за работното време на учениците на 
училиштата за средно образование — стручни учи-
лишта за одделни занимања и струки во стопан-
ството и општествените дејности. 

На лицата што ја издржуваат казната во каз-
нено-поправен дом за малолетници им се обезбе-
дува занимање со физичка култура и спорт. 

Осудените малолетници го поминуваат слобод-
ното време, по правило, на чист воздух и тоа нај-
малку три часа дневно. 

Член 177 
Осудените во казнено поправен дом за малолет-

ници можат да се допишуваат, без ограничување 
во поглед на бројот на писмените пратки, со роди-
телите и со блиските роднини, а по одобрение од 
управителот на домот и со други лица. 

Член 178 
На малолетните лица што ја издржуваат каз-

ната малолетнички затвор може да им се изрече 
дисциплинската казна упатување во самица нај-
долго до десет дена. 

Спрема малолетни осудени лица не може да се 
примени осамување од член 153 на овој закон. 

Член 179 
Калоричната вредност на дневните оброци за 

исхрана во казнено-поправниот дом за малолет-
ници не може да биде помала од 3.000 калорин. 

Глава IX 
ИЗВРШУВАЊЕ НА СМРТНА КАЗНА 

Член 180 
Смртната казна не може да се изврши без 

претходно да се утврди дека не е укината или за-
менета со акт за амнестија или акт за помилу-
вање. 

Смртната казна не може да се изврши над 
бремена жена ниту над осудено лице што е тешко 
телесно или душевно болно, додека таа болест 
трае. 

Член 181 
Непосредно пред извршувањето на смртната 

казна на осудениот му се соопштува дека право-
силната изречена казна не е укината ниту заме-
нета со акт за амнестија или помилување. 

По усна молба од осудениот, органот надле-
жен за извршување на казната може да дозволи 
одлагање на извршувањето на смртната казна за 
24 часа. 

Член 182 
Смртната казна се извршува без присуство на 

јавноста. 
Ако повеќе лица со иста пресуда се осудени на 

смртна казна, оваа казна се извршува поединеч-
но, по редот по кој осудените се наведени во суд-
ската пресуда, без присуство на другите осудени 
на смрт. 

Член 183 
За извршување на смртната казна е надлежен 

окружниот суд на чие подрачје е затворот во кој 
се наоѓа осуденото лице. 

Смртната казна ја извршуваат припадниците 
на милицијата пред комисија чии членови ги опре-
делува претседателот на окружниот суд. Комиси-
јата ја сочинуваат: судија на окружниот суд, јав-
ниот обвинител, управителот на затворот и лекар. 

За извршувањето на смртната казна се соста-
вува записник. 

Член 184 
За извршената смртна казна се известуваат нај-

блиските роднини на осудениот и им се врачуваат 
неговите предмети. 

За извршувањето на смртната казна се извес-
тува надлежниот матичар заради запишувања на 
смртта во матичната книга на умрените. 

Б. ИЗВРШУВАЊЕ НА ДРУГИ КАЗНИ 

Глава X 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПАРИЧНА КАЗНА 

Член 185 
Кон присилна наплата на парична казна се 

пристапува кога осуденото лице не ја плати добро-
волно оваа казна. 

Трошоците на присилната наплата ги поднесува 
осуденото лице. 

Член 186 
Присилната наплата на парична казна, која не 

преминува износ од 2.000 динари, се врши само од 
движниот имот на осуденото лице, кој не е изземен 
од извршување. 

Ако паричната казна е изречена во износ по-
голем од 2.000 динари, присилната наплата се вр-
ши првенствено од движниот имот, а доколку тој 
не е доволен и од недвижниот имот на осуденото 
лице. 

Нема да се пристапи кон присилна наплата на 
парична казна ако на судот, врз основа на порано 
водено присилно извршување, му е познато дека 
паричната казна не е можно да се наплати. 

Член 187 
Судот што ја изрекол паричната казна, по 

службена должност поведува постапка за наплата 
на паричната казна. 

Во поглед на надлежноста на постапката за 
наплата на паричната казна важат правилата на 
извршната постапка доколку со овој закон не е 
определено поинаку. 
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Член 188 
Ако паричната казна присилно не може во це-

лост или делумно да се наплати, судот што ја из-
рекол паричната казна во кривичната постапка од-
лучува за замена на оваа казна со казната затвор. 

Член 1-89 
Ако едновремено се врши присилна наплата на 

паричната казна и на трошоците на кривичната 
постапка, првенствено се наплатуваат трошоците на 
кривичната постапка. 

Ако поради присилната наплата на паричната 
казна имотот на осуденото лице е толку намален 
што не може да се намири оштетено барање на 
оштетениот, барањето ќе се намири до висината 
на наплатената парична казна од фондот во КОЈ е 
внесена истата. 

Член 190 
Износот на наплатената парична казна се упо-

требува за изградба, доградба, адаптација, поголеми 
поправки, опремување и одржување на судски 
згради, казнено-поправни установи, воспитно-по-
правни домови и установи за извршување на мер-
ките за безбедност. 

Член 191 
Средствата од наплатените парични казни, из-

речени од судовите според член 190 од овој закон 
се користат според програма што ја донесува из-
вршниот совет. 

Член 192 
Средствата од претходниот член се уплатуваат 

на посебна сметка на Републиката. 

Глава XI 

ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНА КОНФИСКАЦИЈА 
НА ИМОТОТ 

Член 193 
На лицето осудено на казна конфискација на 

имотот му се одзема имотот што го имало во вре-
мето кога пресудата со која е изречена оваа казна 
станала правосилна. 

При извршувањето на казната конфискација на 
имотот се одзема имотот кој може да се одземе 
според прописите на извршната постапка, доколку 
со овој закон не е определено поинаку. 

Член 194 
При извршувањето на казната конфискација на 

имотот на земјоделец не може да му се одземе ку-
ката за живеење со дворот и стопанските згради 
околу куќата (на окуќницата, во дворот), ниту зем-
јоделското земјиште со добиток и инвентар во обем 
потребен за издржување на осудениот и неговото 
семејство. 

Член 195 
Кога се конфискува куќа за живеење или стан, 

станарското право на лицата што живеат во таа 
куќа или стан се регулира според општите про-
писи. 

АКО куќата или станот е стекнат со средства 
прибавени со вршење или по повод вршење на кри-
вично дело, на осудениот и неговото потесно се-
мејство, како и на другите лица што живеат во 
конфискуваната куќа односно стан им се одзема 
станарското право ако знаеле дека куќата односно 
стано! е стекнат со средствата прибавени со вр-
шење или по повод вршење на кривично дело и им 
се дава нужно сместување. 

Член 196 
Конфискуваниот имот станува општествен имот 

со денот на правосилноста на пресудата со која е 
изречена казната конфискација на имотот и и се 
предава на општината на чие подрачје се наоѓа. 

Член 197 
Лицето во чија корист постои законско или 

укнижено право на уживање или укнижено право 
на живеење на конфискувани недвижности, со кон-
фискацијата не ги губи овие права. 

Сите други товари на конфискуваните недвиж-
ности, освен полските и куќните службености, се 
бришат. 

Општината на која и е предаден конфискува-
ниот имот ги презема обврските на осудените лица 
што до поведувањето на кривичната постапка 
се обезбедени со заложно право стекнато на кон-
фискуваниот имот или се утврдени со правосил-
на судска пресуда, или се преземени во рамките на 
потрошувачки кредити, и тоа до висината на вред-
носта на предадениот конфискуван имот. 

Член 198 
Ако штетата предизвикана со кривичното дело 

поради кое е изречена казната конфискација на 
имотот не може да се наплати од имотот кој не 
е опфатен со конфискацијата, оваа штета ќе се 
надомести од конфискуваниот имот. 

Оштетениот може да бара наплатување во 
смисла на претходниот став, ако покрене спор во 
рок од шест месеци од правосилноста на одлуката 
со која е упатен на спор, и ако во рок од три 
месеци од правосилноста на одлуката со која е 
утврдено неговото барање побара намирување од 
одземените вредности односно наплатените износи 
на паричната казна. 

Член 199 
Ако казната конфискација на имотот биде уки-

ната, конфискуваниот имот ќе му се врати на 
осуденото лице односно на неговите наследници. 

АКО враќањето на конфискуваниот имот или 
на одделни негови делови фактички или правно 
не е повеќе можно, нивната фактичка вредност се 
надоместува во пари. 

Одлуката за враќање на конфискуваниот имот 
како и одлуката за висината на надоместокот ја до-
несува судот што го спровел извршувањето на каз-
ната конфискација на имотот. 

Против одлуката на судот од претходниот став 
можат да изјават жалба осуденото лице односно 
неговите наследници и јавниот правобранител. 

Жалбата се поднесува во рок од осум дена од 
денот на приемот на првостепената одлука. 

Член 200 
Казната конфискација на имотот ја извршува 

општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа кон-
фискуваниот имот на осуденото лице. 

Во поглед на постапката на извршувањето на 
казната конфискација на имотот важат прописите 
на извршната постапка, доколку со овој закон не 
е определено поинаку. 

Член 201 
Ако осуденото лице нема имот кој според овој 

закон би можел да се одземе, или ако имотот што 
би можел да се одземе е незначителен по вредност, 
судот ќе донесе решение за запирање на постап-
ката за извршување на казната конфискација на 
имотот. Ова решение се доставува на јавниот пра-
вобранител, кој против него има право на жалба. 

Ако по запирањето на постапката се утврди 
дека во времето на правосилноста на пресудата со 
која е изречена казната конфискација на имотот 
постоел имот кој според овој закон може да се 
конфискува, судот дополнително ќе спроведе по-
стапка за извршување на казната конфискација 
на имотот. 

Член 202 
Ако против некое лице е поведена кривична 

постапка поради кривично дело за кое може да се 
изрече конфискација на имотот, судот, кој е над-
лежен за кривичната постапка, може, по службена 
должност или по предлог од јавниот обвинител да 
нареди привремени мерки за обезбедување според 
прописите на извршната постапка. 

За спроведувањето на мерките за обезбедува-
ње од претходниот став е надлежен општинскиот 
суд на чие подрачје се наоѓа односниот имот. 
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Д Е Л В Т О Р И 

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

Глава ХП 

УПАТУВАЊЕ ВО ЗАВОД ЗАРАДИ ЧУВАЊЕ И 
ЛЕКУВАЊЕ 

Член 203 
Мерката за безбедност упатување во завод за-

ради чување и лекување се извршува или во по-
себна установа основана само за таа цел или во ус-
танова за душевно болни лица. 

Во кој вид завод од претходниот став се упа-
тува лицето на кое му е изречена оваа мерка за 
безбедност, одлучува судот во одлуката за примена 
на мерката. 

Надлежниот општински суд го упатува лицето 
за извршување на мерката од став 1 на овој член. 

Член 204 
Посебна установа за чување и лекување осно-

ва Извршниот совет. 
Ако посебна установа од претходниот став не 

е основана, Републичкиот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика ќе ги определи уста-
новите за душевно болни лица во кои ќе ја извр-
ши мерката од став 1 на член 203. 

Член 205 
Во посебна установа за чување и лекување се 

упатуваат, по правило, лица што боледуваат од 
трајна душевна болест и што се трајно опасни по 
околината, а начинот на нивното лекување не бара 
постојан надзор на лекар. 

Во установа за душевно болни лица се упа-
туваат, по правило, лица на кои им е потребна 
нега и лекување со постојан надзор на лекар, каде 
што во потребна мера се обезбедува нивното чу-
вање. 

Член 206 
Спрема лицата на кои е применета мерката за 

безбедност упатување во установа заради чување 
и лекување можат да се применат само оние огра-
ничувања на движење и контактирање што се не-
опходни заради нивното чување и лекување или 
заради одржувањето на куќниот ред и дисципли-
ната во заводот. 

Член 207 
Управата на установата во која е упатено ли-

цето заради чување и лекување е должна секоја 
година да го известува судот што ја определил 
оваа мерка за состојбата на здравјето на тоа лице. 

Кога ќе заврши лекувањето на лицето упате-
но во завод, управата на заводот ќе го извести за 
тоа првостепениот суд што ја изрекол мерката за 
безбедност, а може да предложи и условен отпуст, 
за намалено пресметливи, на кои уште не им е 
истекла казната. 

Ако судот утврди дека натамошното задржу-
вање во заводот на лицето спрема кое е приме-
нета мерката за безбедност е непотребно, ќе до-
несе одлука за престанок на мерката, по претходно 
прибавено мислење од јавниот обвинител, а по 
приемот на судската одлука управата на заводот 
веднаш ќе го отпушти лицето што било сместено 
во заводот. 

АКО е во прашање намалено пресметливо лице 
на кое казната уште не му истекла, а судот осу-
дениот не го пушта на слобода, општинскиот ор-
ган на управата, надлежен за внатрешни работи, 
на чие подрачје се наоѓа затворот, по барање на 
судот од став 2 на овој член ќе го спроведе осуде-
ниот на издржување на казната во соодветната 
казнено-поправна установа. 

Член 208 
Ако лицето спрема кое е применета мерката 

за безбедност уште не се наоѓа во заводот за чу-
вање и лекување, за спроведување во заводот е 

надлежен органот за внатрешни работи на чие 
подрачје се наоѓа лицето што треба да се спро-
веде во заводот. 

Налог за спроведување во смисла на претход-
ниот став издава судот што ја определил мерката. 

Член 209 
Секретаријатот го следи извршувањето на мер-

ката упатување во заводите за чување и лекува-
ње и се грижи за законито и правилно постапува-
ње со лицата, а може повремено да бара извештај 
од заводите за положбата на лицата упатени во 
нив. 

Член 210 
Стручен надзор во посебните установи за чу-

вање и лекување, како и во установи за душевно 
болни лица во кои се сместени лицата спрема кои 
е изречена мерката упатување во овие заводи, 
врши Републичкиот секретаријат за здравство и 
социјална политика. 

Органот од претходниот став го распишува на-
чинот на внатрешно обезбедување на посебните 
заводи за чување и лекување. 

Надворешно обезбедување на посебните заводи 
за чување и лекување врши стража со статус на 
стража во казнено-поправна установа. 

Член 211 
Првостепениот суд што ја изрекол мерката упа-

тување во завод за чување и лекување формира 
комисија од стручни, судски и медицински лица 
која на секои три години дава мислење дали е 
потребно натамошно задржување на лицата упа-
тени во заводите за чување и лекување. 

Член 212 
Заводите за душевно болни лица односно здрав-

ствените работни организации се должни да ги 
примаат лицата упатени од судовите. 

Трошоците за примената на мерките за безбед-
ност упатување во завод за чување и лекување се 
обезбедуваат во пресметката на Републичкиот се-
кретаријат за здравство и социјална политика од-
носно во здравствените установи за душевно бол-
ни лица. 

Член 213 
Куќниот ред во заводот за душевно болни лица 

односно во здравствена работна организација во 
која се извршува мерката упатување во завод за 
чување и лекување го донесува заводот односно 
здравствената работна организација во согласност 
со републичкиот секретар за здравство и социјал-
на политика. 

Глава XIII 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛЕКУВАЊЕ НА АЛКОХОЛИ-

ЧАРИ И НАРКОМАНИ 

Член 214 
Мерката за безбедност задолжително лекување 

на алкохоличари и наркомани, изречена со без-
условната казна лишување од слобода, се извр-
шува во казнено-поправната установа во која по-
стојат услови за такво лекување. По довршеното 
лекување, осуденото лице, на кое уште му трае 
казната, може да се упати на издржување на ос-
татокот на казната во казнено-поправната устано-
ва според општиот распоред за упатувања. 

Ако во казнено-поправната установа не посто-
јат услови за задолжително лекување на алкохо-
личари и наркомани оваа мерка, кога е изречена 
со безусловната казна лишување од слобода, се 
извршува во установите во кои се извршува мер-
ката за безбедност упатување во завод заради чу-
вање и лекување. 

Мерката за безбедност задолжително лекување 
на алкохоличари и наркомани, изречена со услов-
ната осуда, се извршува во заводот за општа здрав-
ствена служба во која постои можност за такво 
лекување. Во случај на отповикување на услов-
ната осуда, извршувањето на мерката за безбедност 
задолжително лекување на алкохоличари и нарко-
мани ќе се спроведе односно ќе продолжи според 
одредбите на став 1 и 2 од овој член. 



31 декември 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 47 - Стр. 1325 

Член 215 
Лицето спрема кое со казната лишување од 

слобода е применета мерката за безбедност задол-
жително лекување на алкохоличари и наркомани, 
се упатува непосредно во казнено-поправната уста-
нова во која се презема извршувањето на оваа 
мерка односно во заводот во кој се извршува мер-
ката за безбедност чување и лекување. 

Упатувањето заради извршување на мерката 
задолжително лекување на алкохоличари и нарко-
мани ја извршува општинскиот суд на чие подрачје 
има живеалиште осуденото лице, а ако осуденото 
лице се наоѓа во притвор, општинскиот суд во чие 
седиште се наоѓа затворот. 

Член 216 
Ако мерката за безбедност задолжително леку-

вање на алкохоличари и наркомани е применета 
со условна осуда, судот го упатува осуденото лице 
во определена здравствена работна организација 
во која ќе се спроведе завод еко или амбулантско 
лекување на осудениот. 

Ако осудениот не се јави во заводот за леку-
вање или самоволно го напушти започнатото завод-
ско или амбулантско лекување заводот го извес-
тува за тоа судот. 

Управата на заводот го известува судот што 
судел во прв степен за успехот на лекувањето. 

Член 217 
Трошоците за задолжително лекување на ал-

кохоличари и наркомани во казнено-поправната ус-
танова спаѓаат во општите трошоци на извршува-
њето на казната. 

Трошоците за задолжително лекување на алко-
холичари и наркомани во здравствена работна ор-
ганизација надвор од казнено-поправната установа 
за лицата што се здравствено осигурени паѓаат на 
товар на надлежната заедница на здравствено оси-
гурување на работниците. Трошоците за задолжи-
телното лекување на лицата што не се здравствено 
осигурени, паѓаат на товар на Републиката. 

Глава XIV 

ЗАБРАНА ДА СЕ ВРШИ ОПРЕДЕЛЕНО 
ЗАНИМАЊЕ 

Член 218 
Мерката за безбедност забрана да се врши 

определено занимање ја извршува надлежниот ор-
ган за внатрешни работи на чие подрачје лицето 
спрема кое таа мерка е применета има живеалиш-
те односно престојувалиште. 

Примената на оваа мерка се внесува во каз-
нената евиденција. 

Ако лицето спрема кое е применета оваа мерка 
се пресели на подрачје на друга општина, за тоа 
се известува органот за внатрешни работи на таа 
општина за да го внесе лицето во својата еви-
денција. 

Член 219 
Ако вршењето на некое право, самостојна деј-

ност или должност е врзано за дозвола од над-
лежниот орган, мерката за безбедност забрана да 
се врши определено занимање се извршува со од-
земање на дозволата и со забрана на нејзиното 
издавање додека трае оваа мерка. 

Ако занимањето на кое се однесува забраната 
не е врзано за посебна дозвола, органот за вна-
трешни работи ја извршува оваа мерка со пре-
земање на потребните дејствија со кои на лицето 
спрема кое е применета мерката му се оневозмо-
жува да го врши забранетото занимање. 

Ако лицето во својство на работник во здру-
жениот труд врши занимање на кое се однесува 
забраната, му престанува занимањето со денот на 
правосилноста на пресудата со која е изречена за-
браната за вршење на определено занимање. 

Член 220 
Ако лицето спрема кое е применета мерката 

за безбедност забрана да се врши определено зани-
мање постапи спротивно на забраната, ќе се казни 
за прекршок со парична казна до 2.000 динари или 
со казна затвор до 30 дена. 

Ако организацијата на здружен труд и други 
организации или друго правно лице му довери на 
осудениот спрема кој е применета мерката за без-
бедност забрана да се врши определено занимање, 
вршење на работи што му се забранети ќе се каз-
ни за прекршок со парична казна до 10.000 динари. 

Одговорно лице во организација на здружен 
труд, во други организации или во друго правно 
лице односно работник во државен орган, кој на 
лицето од претходниот став свесно му овозможи 
вршење на забранетото занимање, самостојна деј-
ност или определена должност ќе се казни за пре-
кршок со парична казна до 2.000 динари. 

Глава XV 

ОДЗЕМАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА 

Член 221 
Мерката за безбедност одземање на возачка 

дозвола ја извршува органот надлежен за изда-
вање на такви дозволи, на чие подрачје има живе-
алиште или престојувалиште лицето спрема кое е 
применета оваа мерка. 

Органот што ја извршил мерката одземање на 
возачка дозвола ќе го извести за тоа оној орган 
што ја издал дозволата. 

Ако судот изрекол забрана на издавање возач-
ка дозвола, таа забрана ќе се води во евиденцијата 
на органот надлежен за издавање на возачка дозво-
ла според живеалиштето на лицето спрема кое е 
применета оваа мерка. Во случај на промена на 
живеалиштето, за забраната ќе се извести орга-
нот надлежен според новото живеалиште. 

Член 222) 
Ако е изречена забрана на користење на стран-

ска возачка дозвола, органот за внатрешни работи 
ќе ја одземе оваа дозвола за времето додека стра-
нецот престојува во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија.^ 

Возачката дозвола ќе му се врати на стране-
цот при напуштањето или откога ќе ја напушти 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Глава XVI 

ЗАБРАНА НА ЈАВНО ИСТАПУВАЊЕ 

Член 223 
Мерката за безбедност забрана на јавно иста-

пување ја извршува општинскиот орган за вна-
трешни работи, на чие подрачје има живеалиште 
односно престојувалиште лицето спрема кое е при-
менета оваа мерка. 

Општинскиот орган за внатрешни работи ќе 
води посебна евиденција за лицата за кои е изре-
жена мерката забрана на јавно истапување, а кои 
престојуваат на неговото подрачје. 

Примената на оваа мерка се внесува во каз-
нената евиденција. 

Ако лицето спрема кое е применета оваа мер-
ка се пресели на подрачјето на друга општина, 
ќе се извести органот за внатрешни работи на таа 
општина за примената на оваа мерка, заради вне-
сување на податоците во неговата евиденција. 

Член 224 
Ако лицето спрема кое е применета мерката 

за безбедност забрана на јавно истапување поста-
пи спротивно на забраната, ќе се казни за прекр-
шок со парична казна до 2.000 динари или со каз-
на затвор до 30 дена. 
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Ако организацијата на здружен труд или дру-
га организација му овозможи на осуденото лице, 
спрема кое е применета мерката забрана на јавно 
истапување, да истапува јавно, ќе се казни за пре-
кршок со парична казна до 10.000 динари. 

Одговорното лице во организацијата на здру-
жен труд или во друга организација односно ра-
ботникот во државен орган, кој свесно ќе му овоз-
можи на лицето од точка 2 на овој член да истапи 
јавно, ќе се казни за прекршок со парична казна 
до 2.000 динари. 

Глава XVII 

ОДЗЕМАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ИМОТНА 
КОРИСТ 

Член 225 
Мерката за безбедност одземање на предмети ја 

извршува судот што ја донел одлуката во прв сте-
пен односно органот што ја донел одлуката за при-
мена на оваа мерка. 

Според природата на одземените предмети ќе 
се определи дали одземените предмети ќе се про-
дадат, уништат или отстапат на определен државен 
орган, организација на здружен труд или друга ор-
ганизација. 

Член 226 
Судот што Ја изрекол мерката за безбедност 

одземање на имотна корист, поведува по службена 
должност постапка за извршување на оваа мерка. 
Во поглед на надлежноста и постапката за извр-
шување на оваа мерка за безбедност важат пропи-
сите на извршната постапка, доколку со овој за-
кон не е определено поинаку. 

Одредбата на член 195, став 2 од овој закон 
се применува и во случај кога е изречена мерката 
за безбедност одземање на имотна корист. 

Член 227 
Ако мерката за безбедност одземање на имотна 

корист е применета спрема организација на здру-
жен труд, друга организација или општествена ор-
ганизација, извршувањето го спроведува окруж-
ниот стопански суд на чие подрачје е седиштето 
на установата односно организацијата 

Одземањето на имотната корист изречена во 
кривичната постапка од организација се врши спо-
ред прописите за извршување на заштитната мер-
ка одземање на имотна корист изречена според оп-
штите прописи за стопански престапи. 

Член 228 
Имотната корист одземена според став 1 на 

член 226 од овој закон се внесува во буџетот на 
Републиката како вонреден приход. 

Ако на оштетениот му биде дополнително при-
знато барањето за намирување од одземената вред-
ност, Републичкиот секретаријат за финансии му 
го исплатува на оштетениот утврдениот износ. 

Глава XVIII 

ПРОТЕРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈАТА 

Член 229 
Првостепениот суд, кој ја донел пресудата со 

која е изречена мерка протерување од земјата, по 
правосилноста на пресудата го известува Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи. 

На странец против кој е применета мерката за 
безбедност протерување од земјата, Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи му определува 
доволен рок во кој треба да ја напушти територи-
јата на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

Ако странецот што е државјанин на соседна 
држава не ја напушти територијата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија во оп-
ределениот рок, се спроведува до границата и се 
предава на пограничните органи на соседната др-

жава. Странецот што не е државјанин на соседна 
држава или е без државјанство, се упатува на пре-
стој во определеното место до напуштањето на те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

Странец што без одобрение ќе го напушти ме-
стото на престојот определено според претходниот 
став, се казнува за прекршок со парична казна до 
500 динари или со казна затвор до 30 дена и се 
спроведува за престој во определеното место. 

Член 230 
Додека трае мерката на протерување, на стра-

нец му е забрането доаѓање на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Странецот што ќе ја прекрши оваа забрана се 
казнува за прекршок со парична казна до 500 ди-
нари или со казна затвор до 30 дена, а по издр-
жаната казна се постапува според одредбите од 
претходниот член. 

ДЕЛ ТРЕТИ 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОСПИТНИТЕ МЕРКИ 

Глава XIX 

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 231 
Целта на извршувањето на воспитните мерки 

е. со давање на заштита, помош и надзор над ма-
лолетните сторители на кривични дела, да се обез-
беди правилен развој, воспитување и поправање, 
а кога е тоа потребно и да се спречат во вршењето 
на кривични дела. 

Член 232 
Постапувањето со малолетниците мора да биде 

хумано и кај нив треба да се развива чувството 
на лична одговорност за постапките и да се пот-
тикнуваат самите да учествуваат во своето прево-
спитување. 

При извршувањето на воспитните мерки се во-
ди грижа за достоинството на малолетникот, за не-
говото телесно и душевно здравје. 

Член 233 
Во текот на извршувањето на воспитните мер-

ки на малолетниците им се обезбедуваат опреде-
лени права, а можат да им се даваат и погодности 
предвидени со овој закон и прописите донесени врз 
основа на него. 

На малолетниците спрема кои е изречена мер-
ката упатување во воспитно-поправен дом, можат 
да им бидат изречени дисциплински мерки пред-
видени со овој закон. 

Член 234 
При извршувањето на заводските мерки на 

малолетниците им се обезбедува основно и стручно 
школување и стручно оспособување. Во воспитно-
поправниот дом се организираат разни форми на 
културно-просветна работа и физичка култура, со 
цел да се подигне општото образование и да се 
обезбеди превоспитувањето на малолетниците. 

Член 235 
Органите и установите, надлежни за извршу-

вање на воспитните мерки, се должни да соработу-
ваат меѓусебно и со други органи, установи и струч-
ни здруженија што ги проучуваат проблемите за 
сузбивање на криминалитетот, а овие се должни 
да им укажуваат нужна помош за таа цел. 

Член 236 
Воспитните мерки се извршуваат по правосил-

носта на судската одлука и кога за нивното извр-
шување нема пречки. Извршувањето на воспит-
ните мерки е итно. 
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Извршувањето на воспитните мерки може да 
се одложи само во случаите и под условите пред-
видени во овој закон. 

Член 237 
Судот што ја донел одлуката во прв степен е 

должен, ако самиот не е надлежен за извршување, 
извршната одлука за примена на воспитната мерка 
да му ја достави на судот односно на друг орган 
надлежен за извршување, најдоцна во рок од три 
дена од денот кога одлуката станала извршна од-
носно од денот кога судот ја примил таа одлука 
од повисокиот суд. 

Член 238 
Лицата што се должни да го издржуваат ма-

лолетникот поднесуваат дел од трошоците за из-
вршувањето на воспитните мерки, под услов 
ако со тоа не се загрозува издржувањето на семеј-
ството во целина. 

Дел од трошоците од претходниот став и начи-
нот на нивното плаќање го утврдува судот во од-
луката за примена на воспитната мерка, според 
имотната состојба на лицето. 

Судот може да го ослободи лицето што е дол-
жно да поднесува дел од трошоците, ако со нив-
ното плаќање би било доведено во прашање издр-
жувањето на тоа лице или на лицето што е дол-
жно да го издржува. Ако овие околности се утвр-
дат подоцна или ако дојде до измена на имот-
ната положба на лицето, судот што ја донел одлу-
ката во прв степен може со посебно решение да ја 
измени одлуката за висината на учеството или да 
ја укине обврската на лицето за учество во тро-
шоците. 

Предлог од судот за изменување на одлуката 
од претходниот став можат да поднесат органот за 
старателство, родителите, старателот, управителот 
на установата во која се извршуваат заводските 
мерки, а таква одлука судот може да донесе и по 
службена должност. 

Против решението од став 3 можат да изјават 
жалба сите лица што имаат право на жалба про-
тив пресудата (чл. 330 од Законот за кривичната 
постапка) во рок од осум дена по приемот на ре-
шението. 

Трошоците се уплатуваат според одлуката на 
судот во корист на Буџетот на Републиката одно-
сно општината. 

Член 239 
Надзор над извршувањето на воспитните мер-

ки врши Секретаријатот. 
Надзор во поглед на законито и правилно по-

стапување спрема малолетниците за време на из-
вршувањето на заводските мерки врши општин-
скиот суд на чие подрачје малолетникот ја издр-
жува воспитната мерка. 

Непосредно следење извршувањето на воспит-
ните мерки (освен заводските мерки) врши органот 
за старателство на чие подрачје се извршуваат во-
спитните мерки. 

Надзор над работата на воспитните установи 
основани само за извршување на мерката упату-
вање во воспитна установа, како и над работата 
на воспитно-поправниот дом врши Секретаријатот. 

Член 240 
Одредбите на овој закон, кои се однесуваат за 

малолетниците, се применуваат и на лица кои во 
текот на примената на воспитните мерки станале 
полнолетни, како и на помлади полнолетни лица 
на кои судот им изрекол воспитна мерка. 

Глава XX 

УПАТУВАЊЕ ВО ДИСЦИПЛИНСКИ ЦЕНТАР 

Член 241 
Мерката упатување во дисциплински центар за 

малолетници ја извршува органот за старателство, 
надлежен според живеалиштето на малолетникот 
спрема кој е применета оваа мерка. 

Член 242 
Во дисциплинскиот центар малолетниците го 

поминуваат времето претежно во работа и учење 
под постојан надзор на воспитувачи односно под 
постојана контрола на стручни лица, а според точ-
но утврдена програма за работа. 

Малолетник упатен во дисциплински центар 
на непрекинат престој на определен број денови, 
продолжува од центарот да посетува училиште од-
носно оди на работното место, а во центарот се 
обезбедува сместување и редовна исхрана. 

Член 243 
Дисциплинските центри за малолетници можат 

да се основаат како самостојни установи, или во 
склопот на постојните прифатилишта, интерната 
или други слични установи. 

Дисциплинските центри не можат да бидат во 
склопот на казнено-поправните установи ниту на 
воспитно-поправните домови. 

Во местата каде што не постојат услови за ос-
новање на дисциплински центри во смисла на став 
1 од овој член, мерката упатување во дисциплин-
ски центар може да се извршува во училишните 
простории во времето кога тие се слободни. 

Органот за старателство на општината опреде-
лува во кои прифатилишта, интернати и други 
слични установи ќе се извршува дисциплинската 
мерка. 

Член 244 
Дисциплински центри за малолетници основаат 

општините. 
Дисциплински центри можат да основаат и оп-

штествените организации што се занимаваат со 
прашањата за воспитување на деца и младинци, а 
во согласност со Републичкиот секретаријат за 
здравство и социјална политика. 

Член 245 
По примањето на одлуката за упатување на 

малолетникот во дисциплински центар за малолет-
ници, а најдоцна во рок од 10 дена, органот за 
старателство е должен, во договор со дисциплин-
скиот центар за малолетници да го повика мало-
летникот со родителите во определен ден и час 
да се јави во центарот заради извршување на во-
спитната мерка. 

Дисциплинскиот центар за малолетници е дол-
жен да го извести органот за старателство во слу-
чај малолетникот да не се јави во определениот 
ден во центарот заради извршување на мерката. 

Член 246 
Мерката упатување во дисциплински центар на 

одреден број часови во празнични денови или од-
реден број часови во текот на денот се извршу-
ваат меѓу 8 и 20 часот, во слободното време на ма-
лолетникот. 

Малолетник упатен во дисциплински центар 
на определен број часови во празнични денови 
може да биде задржан во центарот најмногу осум 
часа во еден празничен ден, со прекин или без 
прекин. 

Малолетник упатен во дисциплински центар 
на определен број часови во текот на денот може 
да се задржи во дисциплински центар во еден ден 
непрекинато најдолго четири часа. 

Член 247 
Малолетниците мораат да се придржуваат за 

одредбите на куќниот ред, правилата за работна-
та дисциплина и наредбите на службените лица. 

На малолетниците, кога ќе ја нарушат работ-
ната дисциплина со неуредно доаѓање, кршење на 
куќниот ред и неправилен однос спрема персоналот 
на дисциплинскиот центар или спрема другите ма-
лолетници, можат да им се изречат дисциплински 
мерки: усна и писмена опомена. 

Дисциплинската мерка ја изрекува раководи-
телот на центарот односно раководителот на уста-
новата во чиј состав е центарот. 
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За извршување на работната задача поврзана 
со дневниот престој, раководителот може да го 
продолжи престојот на малолетникот во дисци-
плинскиот центар најдолго за два часа. 

Член 248 
Во случај на тешка повреда на работната ди-

сциплина, повторен случај на нејавување или бег-
ство на малолетникот, дисциплинскиот центар од-
носно установата за тоа го известува судот, КОЈ 
може да ја измени поранешната одлука и на мало-
летникот да му одреди непрекинат престој во цен-
тарот за одреден број денови а ако мерката била 
првобитно применувана во таа форма, може во 
границите на законот да ја продолжи. 

249 
Ако малолетникот не го почитува редот и дис-

циплината, управата на дисциплинскиот центар за 
малолетници, во согласност со органот за старател-
ство, може да му предложи на судот да ја измени 
оваа мерка и да определи малолетникот да се ста-
ви под засилен надзор на органот за старателство. 

Член 250 
Дисциплинскиот центар за малолетници му до-

ставува извештај на судот и органот за старател-
ство за постигнатиот успех од извршената мерка. 
Центарот го доставува извештајот веднаш по пре-
станокот на извршувањето на мерката. 

Глава XXI 

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗАСИЛЕН 
НАДЗОР 

а) Засилен надзор од страна на родителите 
или старателот 

Член 251 
Засилен надзор од страна на родителите или 

старателот извршуваат родителите односно ста-
рателот на кои им е доверено извршувањето. При 
извршувањето на овие мерки родителите односно 
старателот мораат да водат постојана и целосна 
грижа за превоспитувањето на малолетникот и да 
преземаат мерки што ќе го спречат штетното вли-
јание врз него. 

Член 252 
Родителите односно старателот се должни да 

ги извршуваат налозите и упатствата на судот 
што им се дадени при изрекувањето или во текот 
на извршувањето на оваа мерка. Тие, исто така, 
се должни да овозможат проверување на извршу-
вањето на оваа мерка од страна на органот за ста-
рателство, ако судот определи такво проверување. 

Родителот односно старателот е должен на се-
кои три месеци да го извести судијата за текот на 
извршувањето на мерката. 

Член 253 
Судот и органот за старателство се должни да 

им дадат совет и помош на родителите на мало-
летникот на кого била изречена мерката, ако тоа 
го побараат. 

Член 254 
Стручниот работник на органот за старател-

ство соработува со родителите односно старателот 
и малолетникот, повремено ги посетува и по по-
треба ги повикува кај себе. Тој на родителите им 
помага со совети, на малолетникот му помага ре-
довно да се школува, а по потреба и да се врабо-
ти а презема и други мерки за кои смета дека се 
потребни. 

Член 255 
Работникот на органот за старателство што вр-

ши проверување на примената на мерката засилен 
надзор од страна на родителите односно старате-
лот е должен за успехот на примената на оваа 
мерка повремено да го известува судијата за мало-
летници, во роковите што тој ќе ги определи, а 
кои не можат да бидат подолги од шест месеци. 

Работникот на органот за старателство на су-
дијата за малолетници може да му поднесе и пред-
лог за запирање на натамошното проверување или 
предлог мерката на засилен надзор од страна на 
родителите или старателот да се замени со други 
попогодни воспитни мерки. 

Член 256 
Судирањата што ќе настанат меѓу родителите 

односно старателот и работникот на органот за ста-
рателство ги решава судијата за малолетници. 

Судијата за малолетници може да побара, ако 
најде за потребно, од органот за старателство да се 
определи друг работник кој ќе врши проверување 
на мерките на засилен надзор од страна на роди-
телите или старателот. 

б) Засилен надзор во друго семејство 

Член 257 
Мерката засилен надзор во друго семејство се 

извршува во семејство на кое судот, според пред-
логот на органот за старателство, надлежен според 
живеалиштето на малолетникот, му го доверил за-
силениот надзор над малолетникот. 

Заради правилен избор на семејството, прет-
ходно ќе се спроведе исцрпна анализа на личноста 
на малолетникот и социјално-психолошката струк-
тура на семејството, со цел да се утврдат поширо-
ки можни заемни односи, како предуслов за пра-
вилно воспитување на малолетникот. 

Надлежниот орган за старателство ја извршува 
судската одлука во рок од 15 дена по приемот на 
одлуката и го упатува малолетникот во семејството 
што е одредено во судската одлука. 

Член 258 
Органот за старателство склучува писмен дого-

вор со семејството на кое му е доверен засилен 
надзор над малолетникот. 

Со договорот од претходниот став се утврду-
ваат обврските што ги презема семејството во од-
нос на малолетникот, условите и рокот за откажу-
вање на договорот, висината и начинот на плаќа-
њето на трошоците за сместување. 

Во договорот ќе се предвиди и можност мало-
летникот да се одземе веднаш, доколку се утврди 
дека семејството не ги исполнува своите должно-
сти или го малтретира малолетникот. 

Член 259 
Правата и должностите на родителите спрема 

малолетникот не престапуваат со неговото сместу-
вање во друго семејство. 

На малолетникот му се обезбедува контакт со 
родителите ако тоа штетно нема да влијае врз не-
говото превоспитување. 

Член 260 
Судот што го одредил сместувањето на мало-

летникот во друго семејство може сам, или по 
предлог од органот за старателство, да ја измени 
порано донесената одлука за одредување на се-
мејството во кое малолетникот се сместува ако 
констатира дека условите за сместување толку се 
измениле, што мерката не може со успех да се из-
врши. 

Член 261 
Одредбите од член 255 на овој закон ќе се при-

менуваат и во случај на примена на мерката за-
силен надзор во друго семејство. 

в) Засилен надзор на органот за старателство 

Член 262 
За извршување на мерката засилен надзор од 

органот за старателство, органот за старателство 
определува социјален работник со потребните ква-
лификации, а извршувањето на оваа мерка може 
да го довери и на наставници, воспитувачи и 
други лица што имаат искуство во воспитувањето 
на малолетници. 
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Органот за старателство донесува решение со 
кое се определува лицето од претходниот став. 

Органот за старателство е должен, веднаш по 
примањето на извршната судска одлука, со која е 
изречена воспитната мерка засилен надзор од стра-
на на органот за старателство, да определи лице 
што ќе ја извршува оваа мерка и за тоа да го из-
вести родителот односно старателот и надлежниот 
судија за малолетници. 

За извршувањето на мерката засилен надзор 
од органот за старателство се донесува програма за 
работа со малолетникот. 

Член 263 
Определеното лице од страна на органот за ста-

рателство се грижи за школувањето на малолет-
никот, неговото вработување, а ако е потребно и 
за одвојување од средината што врз него штетно 
влијае, за евентуално лекување и средување на 
приликите во кои живее. 

При вршењето на своите задачи работникот на 
органот за старателство може да се обрне за сора-
ботка и помош на државните органи, организа-
пиите на здружен труд и општествените органи-
зации, а тие се должни во границите на своите 
надлежности и можности да ја укажат нужната 
помош. 

Средства за реализација на одредени актив-
ности и награда за лицата што ги реализираат, а 
кои не се работници на органот за старателство 
обезбедува општината. 

Член 264 
Одредбите од членовите 255 и 256 на овој закон 

ќе се применуваат и во случај на примена на мер-
ката засилен надзор од страна на органот за ста-
рателство. 

Глава XXII 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАВОДСКИТЕ МЕРКИ 

1. Упатување во воспитна установа 

Член 265 
Кога спрема малолетникот е применета мерка-

та упатување во воспитна установа, органот за 
старателство, надлежен според живеалиштето, по 
примањето на извршната одлука го повикува мало-
летникот и му го соопштува денот на јавувањето 
во установата. Денот на јавувањето во воспитната 
установа се определува така што на малолетникот 
да му останат најмалку 15 дена до поаѓањето. 

Ако уредно повиканиот малолетник не се јави 
сам во воспитната установа, органот за старател-
ство ќе преземе мерки за неговото доведување. 

Почетокот на извршувањето на мерката упа-
тување во воспитна установа во случајот од став 1 
на овој член се смета од денот кога малолетникот 
сам ќе се јави за извршување на воспитната мер-
ка, а во случајот од став 2 на овој член кога ќе 
биде доведен во установата. 

Трошоците за извршување на воспитната мер-
ка упатување во воспитна установа паѓаат на то-
вар на буџетот на општината на чие подрачје ма-
лолетникот имал живеалиште односно престојува-
лиште при изрекнувањето на воспитната мерка 
упатување во воспитна установа. 

Член 266 
Во која воспитна установа од член 269, став 2 

ќе биде упатен малолетникот на кој му е изречена 
воспитната мерка упатување во воспитна установа 
определува органот за старателство, надлежен за 
извршување. При определувањето на воспитната 
установа органот за старателство е должен да го 
упати малолетникот во соодветното училиште кое 
дотогаш го посетувал. 

Член 267 
Органот за старателството, во соработка со ро-

дителите односно старателот, при упатување на ма-
лолетникот во воспитната установа, му обезбедува 
бесплатна возна карта ако треба да користи ме-
ѓуградски превозни средства, а по потреба и облека 
односно друга опрема што е пропишана за мало-
летниците во воспитната установа. 

Член 268 
Органот за старателство, откако ќе го смести 

малолетникот во соодветната воспитна установа ќе 
го запознае управителот на установата со одлуката 
на судот за изречената воспитна мерка како и со 
другите податоци за личноста на малолетникот 
(семејните, социјалните и другите прилики) и без 
одлагање ќе го извести судот во која установа го 
сместил малолетникот. 

Во воспитната установа малолетникот се става 
во исти услови со другите малолетници што се на-
оѓаат во таа установа, со тоа што во поглед на 
воспитувањето и надзорот ќе му се посвети посебно 
внимание. 

Член 269 
Установата во која е упатен малолетникот дол-

жна е да го прими. 
Републичкиот секретаријат за образование и 

наука ќе определи во кои општи установи за во-
спитување на малолетници во Републиката ќе се 
извршува оваа мерка. 

Член 270 
За време на училишниот распуст и празниците 

кога воспитната установа не работи, малолетникот 
може да се испрати кај родителите или кај блиски 
роднини. 

Ако малолетникот нема родители или блиски 
роднини, органот за старателство, во договор со 
воспитната установа, определува за тоа време при-
времено сместување на малолетникот. 

Времето поминато надвор од установа во те-
кот на училишниот распуст и празниците се смета 
за време поминато во установата. 

Член 271 
Управителот на воспитната установа е должен 

секои шест месеци односно кога тоа судот ќе го 
побара да го известува судот за успехот на при-
мената на оваа мерка. 

Ако малолетникот самоволно ја напушти уста-
новата или не може да се прилагоди кон работата 
и внатрешниот ред на установата, управителот за 
тоа ќе го извести судот. Судот може, врз основа 
на ова известување и потребните проверувања, да 
одлучи за замена на оваа мерка со некоја друга 
воспитна мерка. 

Член 272 
Малолетник кому му е изречена мерката упа-

тување во воспитна установа може да се упати и 
во посебна воспитна установа основана за таа цел. 

Член 273 
Посебна воспитна установа основа Извршниот 

совет. 
Средства за работа на посебната воспитна ус-

танова обезбедува основачот. 

Член 274 
Со работата на посебната воспитна установа 

раководи управителот што го именува Извршниот 
совет. 

Управителот на посебната воспитна установа 
се именува за време од четири години, а може да 
биде и повторно именуван. 

Член 275 
Посебната воспитна установа му дава на мало-

летникот заштита, помош и надзор заради воспи-
тување и правилен развој, а во случај на потреба 
презема соодветни мерки заради попречување во 
натамошно вршење на кривични дела. 
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Заради извршување на задачите од претход-
ниот став, посебната воспитна установа обезбедува 
на малолетникот, особено: основно и стручно обра-
зование, одржување врски со семејството, слобод-
ни активности (културни, забавни, спортски и дру-
ги) и создавање на позитивни лични и колегијални 
односи и развивање чувство за колективен живот. 

Посебната воспитна установа е должна да обез-
беди правилен однос на работниците на устано-
вата спрема малолетникот и дисциплинските мер-
ки да ги спроведува во согласност со целите и 
планот на воспитувањето. 

Посебната воспитна установа донесува побли-
ски прописи за содржината, обемот и методот на 
работата на установата за малолетници сместени 
во неа. 

Член 276 
Куќниот ред за посебната воспитна установа 

за малолетници го пропишува управителот на ус-
тановата во согласност со републичкиот секретар 
за правосудство. 

Глава XXIII 

ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКАТА УПАТУВАЊЕ 
ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ 

1. Видови и основање 

Член 277 
Мерката упатување во воспитно-поправен дом 

се извршува во домовите што се основани само за 
таа цел. 

За одделни категории малолетници можат да 
се основаат посебни воспитно-поправни домови и 
одделенија. 

Малолетниците, според полот, се сместуваат во 
посебни домови, а можат да бидат сместени и во 
еден дом, но одделено. 

Член 278 
Воспитно-поправни домови основа Извршниот 

совет. 
Средства за работа на воспитно-поправните 

домови обезбедува основачот. 

2. Организација на воспитно-поправните домови 

Член 279 
Со работата на воспитно-поправниот дом рако-

води управител кого го именува Извршниот совет. 
Управителот на воспитно-поправниот дом се 

именува и разрешува за време од четири години, 
а може да биде и повторно именуван. 

Член 280 
Одредбите од членовите 40, 41 став 2 и 3, 42, 

43, 44 став 1 и 45 во врска со внатрешната орга-
низација, куќниот ред и друго се однесуваат и на 
воспитно-поправниот дом, ако не е поинаку опре-
делено со одредбите на оваа глава. 

Член 281 
За воспитувач во воспитно-поправен дом може 

да биде примено лице со виша или висока струч-
на спрема, а кое ги исполнува и условите предви-
дени во член 42 на овој закон. 

Член 282 
Воспитно-поправниот дом се организира на на-

чин кој овозможува во најголема мера општо, 
стручно и морално воспитување на малолетниците. 

Заради општо и стручно образование во вос-
питно-поправниот дом се организира настава за 
општо и стручно образование, работилници и еко-
номии за практична обука. 

Ако наставата не е организирана во домот, ма-
лолетникот може да се упати заради посетување 
на училиште надвор од домот, ако со своето др-
жење и поведение дава гаранција дека нема да 
врши кривични дела и дека ќе се придржува за 
правилата на училиштето што го посетува. 

Член 283 
Во воспитно-поправниот дом се обезбедува по-

требната здравствена служба. 
Во случај на потешко заболување, лицето сме-

стено во домот се упатува во општа здравствена 
установа. Времето поминато на лекување во здрав-
ствената установа се смета како време поминато 
во домот. 

Малолетниците имаат право на бесплатна здрав-
ствена заштита. 

3. Стражарска служба 

Член 284 
Обезбедувањето на воспитно-поправниот дом 

го врши стражата на домот. 
Одредбите од членовите 46 заклучно со 55, кои 

се однесуваат и на обезбедувањето на просториите 
во кои се сместени малолетните лица, за вооружу-
вањето и униформата, за посебните услови за при-
ем на лица во стража и за звањата, се примену-
ваат и на стражата на воспитно-поправниот до.м. 

Член 285 
Одредбите од членовите 58 заклучно со 75 од 

овој закон во врска со одговорноста за повреда на 
работната должност се однесуваат и на работни-
ците во воспитно-поправниот дом. 

4. Упатување на малолетници во восгаггно-
поправен дом 

Член 286 
Упатувањето на малолетници во воспитно-по-

правен дом се врши согласно со одредбите на чле-
новите 91 заклучно со 97 од овој закон, доколку 
поинаку не е одредено во оваа глава, и член 34, 
кој се однесува на упатувањето во друга република 
односно покраина. 

5. Прием и престој на малолетници 
во воспитно-поправен дом 

Член 287 
При стапувањето во воспитно-поправниот дом 

се утврдува идентитетот на малолетникот. 
Во почетокот на извршувањето на воспитната 

мерка малолетникот се запознава со куќниот ред, 
со правата и должностите што ги има во текот на 
извршувањето на воспитната мерка, начинот на кој 
може да ги остварува своите права и со дисци-
плинските мерки што можат да му се изречат. 

Текстот на овој закон и куќниот ред на воспит-
но-поправниот дом треба да им бидат достапни на 
малолетниците во текот на извршувањето на вос-
питната мерка. 

Член 288 
По приемот во воспитно-поправниот дом мало-

летното лице се задржува одредено време во при-
емното одделение. Престојот во ова одделение трае 
до 30 дена. 

Во приемното одделение се врши криминоло-
шко, медицинско, психолошко и психијатриско ис-
питување на личноста на малолетникот од страна 
на стручни работници (педагози, психолози и со-
цијални работници). 

Член 289 
Приемното одделение од претходниот член, по-

крај должноста да ја испитува личноста на ма-
лолетникот според научните методи, презема мер-
ки за координирање на работата на училиштето за 
општо и стручно образование, работилниците и 
економијата во која се изведува практична обука и 
предлага соодветни мерки со цел за поуспешно од-
вивање на процесот на превоспитувањето. 

Врз основа на резултатот од испитувањето лич-
носта на малолетниците се врши класификација и 
се утврдува програма за постапување со нив. 
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Член 290 
Во воспитно-поправниот дом малолетниците се 

распоредуваат во воспитни групи спрема возраста 
и менталната развиеност, карактерните и други 
лични својства, кои овозможуваат примена на ис-
товетни воспитни и поправни мерки и мерки за 
одржување на редот и дисциплината за спречува-
ње на меѓусебните штетни влијанија. 

Член 291 
Во воспитно-поправниот дом се обезбедува уче-

ство на малолетниците во организирањето и спро-
ведувањето на одделни дејности и работи од заед-
нички интерес, како што се културно-просветна 
работа, производна дејност, одржување на ред и 
чистота и слично. 

Во воспитно-поправниот дом се обезбедува кул-
турно-просветна работа и занимање со физичка 
култура и спорт. 

Активностите од претходниот став се органи-
зираат во воспитно-поправниот дом и надвор од 
него преку младинските и други општествени ор-
ганизации. 

Член 292 
На малолетниците, во согласност со потребите 

на нивното превоспитување, им се определува ви-
дот на работата според нивните телесни и душев-
ни способности, можностите што постојат во во-
спитно-поправниот дом и потребите на дисципли-
ната. Во овие граници се води сметка за желбата 
на малолетниците да вршат работа од определен 
вид. 

При изборот на струката што ќе ја изучуваат 
малолетниците, за кои се организира настава за 
стручно образование, ќе се води сметка за нивни-
те способности и склоности, за можностите на уста-
новата и за другите потребни склоности што се 
важни за остварувањето целта на извршувањето 
на воспитната мерка 

Член 293 
Малолетниците што го завршиле школувањето 

или се стручно оспособени, должни се да работат 
со полно работно време, предвидено според општи-
те прописи. 

Малолетниците што посетуваат училиште за 
ученици за средно образование — стручни учили-
шта за одделни занимања и струки во стопанството 
и општествените дејности, се должни да работат 
според прописите и програмата на наставата пред-
видена од училиштето што го посетуваат. 

Член 294 
Заради општо и стручно образование во вос-

питно-поправните домови се организираат учили-
шта за општо и стручно образование, работилници 
и економии за практична обука. 

Малолетниците што ќе се здобијат со квалифи-
кација во воспитно-поправниот дом добиваат сви-
детелство. Од свидетелството не смее да се гледа 
дека квалификацијата е добиена во воспитно-по-
правен дом. 

Кога според општите прописи и самото време 
поминато на работа од определен вид се признава 
за здобивање со квалификација, за таа квалифи-
кација се признава и времето поминато на ист вид 
работа во воспитно-поправен дом, со тоа што ова 
време не се смета во работен стаж и не може да 
биде основ за здобивање со други права. 

Член 295 
На малолетник во воспитно-поправен дом, кој 

започнал средно или друго училиште може да му 
се овозможи продолжување на школувањето над-
вор од домот. 

Член 296 
На малолетниците во воспитно-поправниот дом 

им се обезбедува исхрана дневно по три оброка, 
која содржи најмалку 3.000 калории. 

Болните малолетни лица добиваат храна од оп-
ределен вид и количество определено од лекар. 

На малолетниците им се обезбедува бесплатно 
облека, обувки и долна облека. 

Член 297 
Одредбите од член 120 на овој закон кои се 

однесуваат на хигиенско-техничките и заштитните 
мерки и на правото на инвалидско осигурување ќе 
се применуваат и на работата на малолетниците. 

Член 298 
На малолетниците во воспитно-поправниот дом 

им припаѓа право на надоместок за извршената ра-
бота. 

Висината на надоместокот изнесува од една 
петтина до една четвртина од надоместокот што се 
плаќа за истовидна работа и еднаков ефект на ра-
ботниците односно учениците во училиштата за 
средно образование — стручни училишта на оддел-
ни занимања и струки во стопанството и општестве-
ните дејности, надвор од воспитно-поправниот дом. 

Одредбите од член 121 на овој закон, кои се 
однесуваат на правата на надоместок за изврше-
ната работа, располагањето со заработувачката и 
начинот на одредување на висината, ќе се примену-
ваат и спрема малолетниците сместени во воспитно-
поправен дом. 

Член 299 
Малолетниците кои без своја вина не работат, 

а немаат сопствени средства, се намируваат со нај-
нужните потреби. 

Член 300 
Одредбите од член 123 на овој закон, а кои се 

однесуваат на наплатувањето на штета, се приме-
нуваат и спрема малолетниците во домот. 

Член 301 
Малолетникот има право на најмалку осум часа 

непрекинат одмор во времето од 24 часа, како и 
еден ден одмор во текот на неделата. 

Работното време за практична обука на мало-
летниците не може да изнесува повеќе од шест 
часа. 

Член 302 
Малолетниците имаат право без ограничување 

да примаат посети на членовите на потесното се-
мејство, во границите на куќниот ред, а со одобре-
ние на управата на воспитно-поправниот дом и 
органот што врши надзор, можат да ги посетуваат 
и други лица. 

Член 303 
Малолетниците можат без ограничување да се 

допишуваат со родителите и блиските роднини. 
Управата на воспитно-поправниот дом може да 

одобри допишување и со други лица, ако тоа не 
влијае штетно врз малолетниците. 

Член 304 
Малолетниците имаат право да примаат писма 

од органите и установите и да им упатуваат под-
несоци заради заштита на своите права и со зако-
нот заштитените интереси. 

Писмата упатени до малолетникот се доставу-
ваат преку воспитно-поправниот дом, а преку овој 
дом и малолетникот ги испраќа писмените подне-
соци. 

Малолетникот ги прима и испраќа писмените 
пратки под контрола на управата на воспитно-по-
правниот дом. 

Управата на воспитно-поправниот дом е долж-
на со правни совети да им дава помош на мало-
летниците во поглед на преземањето на потребните 
дејствија заради заштита на нивните права. 

Член 305 
Управата на домот е должна веднаш писмено 

да го извести потесното семејство или лицето што 
ги заштитува неговите интереси за своето нагло и 
сериозно заболување, како и за преместувањето во 
друг воспитно-поправен дом, доколку малолетникот 
не е во состојба сам тоа да го стори. 

Член 306 
Малолетникот има право, по негово барање, ед-

наш месечно да го посети полномошникот што го 
застапува во неговите работи. Управителот на во-
спитно-поправниот дом ќе му дозволи на малолет-
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никот, по негово барање, полномошникот да го по-
сети повеќепати во еден месец, ако се во прашање 
работи сврзани за рок или други неодложни ра-
боти. 

Член 307 
Малолетниците имаат право да примаат прат-

ки со долна облека, со предмети за лична употреба 
и со книги и дневен печат, чија содржина не е 
воспитно штетна. 

Малолетниците можат да примаат и пари, но 
можат да ги трошат само во рамките што ќе бидат 
определени со куќниот ред. 

Член 308 
Управителот на воспитно-поправниот дом може 

да им одобри отсуство на малолетниците во текот 
на годината до еден месец заради посета на роди-
телите или на други блиски роднини. 

Отсуството се дава, по правило, за време на 
училишниот распуст и за време на празници. 

За лицата сместени во воспитно-поправен дом 
може да се организира заедничко летување над-
вор од домот. 

Времето поминато на отсуство или на заеднич-
ко летување се смета во времето на престој во 
домот. 

Член 309 
Малолетниците кои не посетуваат настава за 

општа и стручна подготовка, а на работа поминале 
непрекинато 11 месеци, вклучувајќи го тука и вре-
мето поминато на лекување поради повреда на ра-
бота или професионално заболување, имаат право 
на одмор од 14 до 20 дена во годината. 

Одморот, по правило, се користи кај родите-
лите, старателот или поблиските роднини. За оние 
што немаат кај кого да одат, а се склони на бег-
ство или постои опасност да продолжат со вршење 
на кривични дела и нарушување на јавниот ред и 
мир, управата на домот може да организира заед-
нички одмор во домот или надвор од него. 

Одлука за користење на одморот во домот или 
надвор од него, како и за времетраењето на одмо-
рот донесува управителот на домот, по предлог од 
воспитувачот. 

Член 310 
Малолетникот има право на поплака до упра-

вителот на воспитно-поправниот дом поради по-
вреда на неговите права или поради други непра-
вилности што се сторени спрема него во воспитно-
поправниот дом. 

Секоја поплака управителот е должен внима-
телно да ја испита и по неа да донесе решение. 

Ако малолетникот не добие одговор на подне-
сената поплака или не е задоволен со донесената 
одлука, има право да поднесе писмена претставка, 
преку управата на воспитно-поправниот дом до Се-
кретаријатот. 

Малолетникот има право да му се поплаче, по-
ради повреда на своите права и заради неправил-
ности во воспитно-поправниот дом и на работни-
кот што врши надзор во воспитно-поправниот дом 
и тоа без присуство на работник на таа установа. 

Член 311 
Во случај на смрт на малолетник управата на 

воспитно-поправниот дом најитно ќе го извести ро-
дителот односно старателот на малолетникот, судот 
и надлежниот матичар на чие подрачје се наоѓа 
воспитно-поправниот дом. 

По молба од родителот односно старателот, 
управителот на воспитно-поправниот дом може да 
одобри посмртните останки на умрениот малолет-
ник да му се предадат на семејството заради по-
греб. Во спротивно малолетникот ќе се погребе на 
месните гробишта на трошок на воспитно-поправ-
ниот дом. 

Член 312 
Организацијата на работата и начинот на жи-

вотот ^ во воспитно-поправниот дом се определува 
со куќниот ред. 

6. Одржување на редот и дисциплината 

Член 313 
Одредбите од член 145 на овој закон за одр-

жување на редот и дисциплината ќе се примену-
ваат и спрема малолетниците. 

Член 314 
При вршењето на службените работи припад-

ниците на стражата смеат да употребат огнено ору-
жје само ако поинаку не можат: 

1) да го заштитат животот на луѓето; 
2) да одбијат непосреден напад со кој се загро-

зува нивниот живот; 
3) да одбијат напад на објектот што го обезбе-

дуваат. 
Во случаите од став 1 на овој член припадни-

ците на стражата можат да употребат огнено ору-
жје само ако со употреба на физичка сила, гумена 
палка или други средства на принуда, предвидени 
со прописите за вршење на службата на стражата, 
не може да обезбедат извршување на службената 
работа. 

Припадниците на стражата кои службата ја 
вршат под раководство на старешина, смеат да упо-
требат огнено оружје само по негова наредба. На-
редба за употреба на огнено оружје старешината 
може да издава само во случаите предвидени во 
став 1 и 2 на овој член. 

Овластувањето по овој член го има и управи-
телот на воспитно-поправниот дом. 

За секоја употреба на огнено оружје спрема 
малолетникот веднаш се известува Секретаријатот. 

Член 315 
Ако средствата на принуда се употребени во 

границите на овластувањето од член 313, а огне-
ното оружје во границите на овластувањето од член 
314 на овој закон, исклучена е одговорноста на 
службеното лице што употребило такво средство. 

Ако против припадник на стражата се води 
кривична постапка поради употреба на средства 
на принуда или огнено оружје при вршењето на 
службената работа, воспитно-поправниот дом му 
обезбедува стручна правна помош во врска со во-
дењето на постапката. 

Член 316 
За повреда на редот и дисциплината на мало-

летниците можат да се изречат дисциплински 
мерки: 

1) опомена; 
2) јавен укор; 
3) забрана на располагање со определен пари-

чен износ; 
4) забрана на излегување до еден месец; 
5) притвор во посебна просторија најмногу до 

седум дена. 
На малолетниците можат едновремено да им 

сс изречат и повеќе видови мерки од точка 3 до 
точка 5 на став 2 од овој член. 

При изрекувањето на дисциплинските мерки 
забрана да се излегува до еден месец и притвор во 
посебна просторија најдолго до седум дена, упра-
вителот на воспитно-поправниот дом може условно 
да го одложи извршувањето на изречената дисци-
плинска мерка за време до три месеци, со тоа што 
изречената мерка нема да се изврши ако на мало-
летникот во овој рок не му биде повторно изре-
чена дисциплинска мерка. Управителот на воспит-
но-поправниот дом определува условно одлагање 
извршувањето на дисциплинската мерка ако најде 
дека може да се очекува кај малолетникот пости-
гање на целта и без извршување на мерката. 

Условното одлагање извршувањето на дисци-
плинската мерка ќе се отповика ако на малолет-
никот, на кој му е условена мерката, во рокот за 
кој е одложено извршувањето му биде повторно 
изречена дисциплинска мерка. Во случај на отпо-
викување, управителот на воспитно-поправниот дом 
изрекува една мерка во границите определени во 
став 1 и 2 на овој член и за поранешната и за 
нова повреда на редот и дисциплината, земајќи ја 
порано изречената мерка како веќе утврдена. 
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Член 317 
Дисциплинската мерка притвор во посебна 

просторија не може да се применува ако со нејзи-
ното извршување се загрозува здравјето на мало-
летникот. 

Мерката од претходниот став се состои во не-
прекинат престој на малолетникот во таа просто-
рија за времето колку што изнесува изречената 
казна, со дневно шетање од два часа на свеж воз-
дух. 

Член 318 
Дисциплинските мерки ги изрекува управите-

лот на домот, а само во негово отсуство работни-
кот што го заменува. 

Пред изрекувањето на дисциплинската мерка 
малолетникот се сослушува, а по потреба се про-
верува и неговата одбрана. 

При изрекувањето на дисциплинската мерка се 
зема предвид дали малолетникот порано бил опо-
менуван или му била изречена дисциплинска мерка. 

Член 319 
Ако малолетникот избега од воспитно-попраз-

ниот дом управителот на домот донесува наредба 
за издавање на потерница. 

Наредбата што ќе ја донесе управителот се ис-
праќа до органот за внатрешни работи за извршу-
вање. 

Времето поминато во бегство ќе се смета како 
време на престој во домот. 

Член 320 
Малолетникот се отпишува од воспитно-по-

правниот дом оној ден кога ќе му истече воспит-
ната мерка, а ако се пушти порано, на денот оп-
ределен во решението на судијата за малолетници. 

Ако последниот ден на издржувањето на вос-
питната мерка паѓа во недела или на државен 
празник, малолетникот се отпушта во последниот 
работен ден што му претходи. 

Малолетникот, пред неговото отпишување од 
воспитно-поправниот дом, ќе го прегледа лекар. 

Малолетникот кој се отпушта од воепитно-по-
правниот дом има право на бесплатна возна карта 
до своето поранешно живеалиште или местото што 
ќе го определи за ново живеалиште, а ако е стра-
нец до граничниот премин. Трошоците на возната 
карта ги поднесува воспитно-поправниот дом од 
кој малолетникот е отпуштен. 

Член 321 
Ако малолетникот во времето кога се отпушта 

од извршување на воспитната мерка е тешко бо-
лен и поради тоа неспособен за патување, воспит-
но-поправниот дом ќе го смести во најблиската 
здравствена работна организација заради лекување. 
Ако малолетникот нема средства да ги плати трошо-
ците на лекувањето, овие трошоци за првиот месец 
ги поднесува воспитно-поправниот дом, а потоа оп-
штината во која малолетникот имал живеалиште 
до времето кога започнал да ја извршува воспит-
ната мерка. 

Член 322 
Ако малолетникот по отпуштањето од воспит-

но-поправниот дом не сака да се врати во пора-
нешното живеалиште и за тоа има оправдани при-
чини, управителот на воспитно-поправниот дом ќе 
го советува при изборот на новото^ живеалиште, 
и ако тој постапи по неговиот совет, ќе го упати до 
одборот за помош на отпуштените малолетници во 
избраното место, кој е должен да му укаже по-
требна помош. 

Член 323 
Управата на воспитно-поправниот дом е долж-

на за денот на пуштањето на малолетникот да го 
извести органот за старателство на општината во 
која малолетникот ќе има живеалиште односно пре-
стојувалиште и одборот за помош на отпуштени 
малолетници, како и за видот на помошта што му 
е потребна. 

Помош на малолетниците што се отпуштаат 
должни се да им даваат посебните одбори што по-
стојат при секој совет на општината, надлежен за 
работите на социјалните грижи, предвидени во член 
166 на овој закон. 

Член 324 
На малолетниците што се отпуштаат од воспит-

но-поправниот дом им се укажува, во границите на 
можностите, помош што им е потребна заради што 
полесно вклучување во редовниот живот на сло-
бода. 

Оваа помош може да се состои особено во при-
времено сместување и обезбедување на исхрана, во 
обезбедување на нужното лекување, изборот на 
новата средина во која ќе живее малолетникот, во 
средувањето на семејните прилики, пронаоѓањето 
на соодветно вработување, во организирање довр-
шувањето на започнатото стручно оспособување и 
во давање на парични износи за намирување на 
најнужните потреби. 

Општините во поголемите места можат да ос-
новаат прифатилиште за сместување на малолет-
ниците отпуштени од издржување на воспитната 
мерка што не можеле да се сместат и вработат по 
излегувањето на слобода. 

Член 325 
Органот за старателство е должен по отпушта-

њето на малолетникот од воспитно-поправниот дом 
да го следи натамошниот негов развој и адапта-
ција во текот на една година од денот на отпи-
шувањето. 

Глава XXIV 
УПАТУВАЊЕ ВО УСТАНОВА ЗА ДЕФЕКТНИ 

МАЛОЛЕТНИЦИ 

Член 326 
Мерката упатување во установа за дефектни 

малолетници се извршува во специјализирани со-
цијални установи, кои на децата и младинците, на-
рушени во физичкиот и психичкиот развој, им да-
ваат потребно воспитување како и стекнување на 
основно и стручно образование. 

Член 327 
Малолетникот спрема кој е применета мерката 

упатување во установа за дефектни малолетници 
ќе го смести органот за старателство, надлежен 
според местото на живеалиштето на малолетникот, 
во установата што е означена во судската одлука. 

Установата определена за извршување на мер-
ката упатување во установа за дефектни малолет-
ници е должна да го прими малолетникот спрема 
кого таква мерка е изречена. 

Во установата од претходниот став малолетни-
кот се подложува на постапката и условите што 
важат за другите лица сместени во таа установа, 
со тоа што посебно внимание ќе се посвети на над-
зорот над него. 

Член 328 
Установата во која малолетникот е сместен е 

должна најмалку еднаш годишно, а по барање од 
судот и во секое време, да го известува судот за 
успехот на примената на оваа воспитна мерка. 

Кога малолетникот во установата ќе наполни 
18 години од животот, установата посебно ќе го 
извести судот за неговата состојба. 

Глава XXV 
ОДЛАГАЊЕ ИЗВРШУВАЊЕТО НА 

ЗАВОД СКИТЕ МЕРКИ 

Член 329 
Извршувањето на заводските мерки може да се 

одложи по молба од малолетникот или неговиот 
родител или старател: 

1. ако се разболел од потешка акутна болест; 
2. ако се случила смрт или тешка болест во по-

тесното семејство на малолетникот; 
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3. ако одлагањето му е потребно на малолетни-
кот заради завршување на учебната година или за 
полагање на испит за кој се подготвува; 

4. ако малолетното женско лице дои дете по-
младо од една година или ако е бремено, а до по-
родувањето не преостануваат повеќе од три месеци. 

Извршувањето на заводските мерки во случа-
јот од точка 1 став 1 на овој член може да се од-
ложи додека трае болеста, во случајот од точка 4 
до наполнувањето на една година од животот на 
детето. 

По исклучок малолетникот може да поднесе 
повторно молба за одлагање, кога за тоа има оп-
равдани причини, под условите предвидени во овој 
член. 

Член 330 
Молбата за одлагање извршувањето на завод-

ската мерка се поднесува во рок од три дена од 
денот на приемот на поканата со која се повикува 
за извршување на оваа мерка. Ако причината за 
одлагање од член 329, став 1, точка 1 и 2 наста-
нала по тој рок, молбата може да се поднесе до 
денот кога малолетникот треба да се јави заради 
извршување на заводската мерка. 

Молбата од став 1 на овој член се поднесува 
до органот надлежен за извршување на заводската 
мерка. 

Кон молбата се прилагаат докази за причините 
што го оправдуваат одлагањето. 

Органот од став 2 на ОВОЈ член е должен во 
рок од три дена по примањето на молбата да до-
несе решение. Пред донесувањето на решението, 
органот може да ги изврши потребните проверува-
ња, заради утврдување на фактите наведени во 
молбата. 

До донесувањето на решението по молбата се 
одлага почетокот на извршувањето на заводската 
мерка. 

Член 331 
Против решението со кое се одбива молбата за 

одлагање извршувањето на заводската мерка ма-
лолетникот и родителите односно старателот имаат 
право на жалба до советот за малолетници на оп-
штинскиот суд на чие подрачје се наоѓа органот 
од став 2 на претходниот член. Жалбата не го од-
лага извршувањето на воспитната мерка, освен ако 
органот за извршување не одреди поинаку. Советот 
за малолетници на општинскиот суд е должен да 
донесе решение по повод жалбата во рок од три 
дена по примањето на жалбата. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 332 

Одредбите на овој закон што се однесуваат на 
извршувањето на казните лишување од слобода се 
применуваат и на казните чие извршување е за-
почнато пред неговото влегување во сила, ако со 
одредбите на законот не е поинаку пропишано. 

Член 333 
Казната затвор и паричната казна се извршу-

ваат според одредбите на овој закон кога ги изре-
кол судот или друг надлежен орган во друга по-
стапка, доколку со посебен закон не е поинаку оп-
ределено. 

Член 334 
Затечените работници во казнено-поправните 

установи и воспитно-поправните домови, кои не ги 
исполнуваат условите според овој закон за работ-
ните места, на кои се затечени остануваат на ра-
бота во овие установи. 

Работниците во казнено-поправните установи и 
воспитно-поправните домови кои не ги исполнуваат 
условите предвидени со овој закон за вршење на 
работите од своето работно место, а имаат работен 
стаж помал од 15 години, должни се во рок од пет 
години да стекнат соодветна школска спрема. 

Член 335 
Управителите на казнено-поправните установи 

и упрвителот на воспитно-поправниот дом што би-
ле именувани според досегашните прописи остану-
ваат на своите должности до истекот на периодот 
за кој се именувани. 

Член 336 
Организацијата и работењето во казнено"по-

правните установи и заводските установи ќе се 
усогласи со одредбите на овој закон во рок од 
една година по неговото влегување во сила. 

Член 337 
Осудените женски лица и осудените помлади 

полнолетни женски лица на казна затвор и строг 
затвор казната ја издржуваат во посебни одделе-
нија на Казнено-поправниот дом — Идризово. 

Член 338 
Правата на општинскиот суд од ОВОЈ закон во 

град Скопје му припаѓаат на Општинскиот суд 
Скопје — И. 

Член 339 
Се овластува републичкиот секретар за право-

судство да донесе поблиски прописи за: 
1. водење на статистика за извршување на каз-

ните лишување од слобода и заводските мерки; 
2. содржината и начинот на водење на матич-

ните книги и личниот лист за осудените лица и за 
малолетниците на кои им е изречена заводска 
мерка; 

3. униформата и ознаките на звањата на 
припадниците на стражата во казнено-поправните 
установи и воспитно-поправниот дом; 

4. начинот и условите за стекнување во пови-
соки звања на припадниците на стражата во каз-
нено-поправните установи и воспитно-поправниот 
дом; 

5. употребата на огнено оружје, гумена палка 
и други средства за присилба од страна на припад-
ниците на стражата; 

6. начинот на вршење на стражарската служ-
ба, вооружувањето и опремата на стражата; 

7. службените легитимации за припадниците на 
стражата; 

8. програмата за изведување на приправничката 
практика и стручните испити на припадниците на 
стражата; 

9. извршувањето на смртната казна; 
10. условите за основање на посебни одделе-

нија при казнено-поправните домови; 
11. начинот на постапување и користење на фо-

тографиите и дактилоскопските отпечатоци; 
12. таблиците на калоричната вредност за ис-

храната на осудените лица во казнено-поправните 
установи и малолетниците во воспитно-поправниот 
дом; 

13. облеката и обувките на осудените лица; 
14. извршувањето на паричната казна; 
15. упатувањето на осудени лица во казнено-

иоправни установи и малолетници во заводските 
установи; 

16. извршување на мерката задолжително чува-
ње и лекување на алкохоличари кога оваа мерка 
се извршува во казнено-поправни домови. 

Се овластува републичкиот секретар за вна-
трешни работи да може да донесе поблиски пропи-
си за извршувањето на мерките за безбедност: 
забрана на вршење на определено занимање, при-
времено одземање на возачка дозвола, привремено 
користење на странска возачка дозвола и проте-
рување од земјата. 

Се овластува републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика да донесе поблиски про-
писи за извршувањето на мерките за безбедност: 

1. упатување во завод односно установа заради 
чување и лекување; 

2. задолжително чување и лекување на алко-
холичари и наркомани, која мерка се извршува во 
заводи односно во посебна установа за чување и 
лекување. 
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Се овластува републичкиот секретар за здрав-Ј 
ство и социјална политика, по претходно прибавено 
мислење од републичкиот секретар за правосудство 
да донесе поблиски прописи за здравствено-хиги-
енски мерки и медицинска опрема за лекување на 
осудените лица во казнено-поправните установи. 

Се овластува републичкиот секретар за труд, по 
претходно прибавено мислење од републичкиот се-
кретар за правосудство да донесе прописи за 
спроведување на инвалидското осигурување на 
осудените лица и малолетниците сместени во вос-
питно-поправен дом како и постапката за оствару-
вање правата од инвалидското осигурување. 

Член 340 
До донесувањето на прописите од претходниот 

член, а најдоцна до 31. ХП. 1974 година, ќе се при-
менуваат одредбите на следните прописи: 

1. Наредба за социјалното осигурување на ли-
цата на издржување на казните („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 64/50), 

2. Упатство за водење статистика за извршува-
њето на казните лишување од слобода и на вос-
питната мерка упатување во воспитно-поправен 
дом („Службен лист на СФРЈ" бр. 1/69), 

3. Упатство за употреба на огнено оружје и 
другите средства на принуда од страна на при-
падниците на стражата на казнено-поправните ус-
танови („Службен лист на СФРЈ" бр. 12/70), 

4. Упатство за извршување на смртната казна 
(,.Службен лист на СФРЈ" бр. 8/71), 

5. Правилник за униформата и ознаките на зва-
њата на припадниците на стражата на казнвно-
поправните установи („Службен лист на СФРЈ" бр. 
12/70), 

6. Правилник за службени легитимации за при-
падниците на стражата на казнено-поправните и 
воспитно-поправните установи („Службен весник 
на СРМ" бр. 27/71), 

7. Одлука за утврдување на работните места 
на определени должности во казнено-поправните 
установи и воспитно-поправниот дом на кои те-
жината на работите и посебните услови под кои 
тие се вршат битно влијаат врз намалувањето на 
работната способност („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/73). 

Член 341 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за извршување на казните 
лишување од слобода, мерките за безбедност и вос-
питните мерки („Службен весник на СРМ" бр. 16/70 
и 45/72). 

Член 342 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на об1авувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

467. 
Врз основа на членовите 20 и 21 од Законот за 

утврдување на катастарскиот приход („Службен 
весник на СРМ" бр. 34/72), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 27 декември 1973 
година и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 27 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 
КАТАСТАРСКИТЕ СКАЛИ 

I 
Во точка 1 на Одлуката за одобрување на 

катастарските скали („Службен весник на СРМ" 
бр. 29/73), по зборот „Тетово" се брише зборот „и ' 
и се става запирка, а по зборот „Титов Велес" се 
става „запирка" и се додаваат зборовите „Делчево 
и Штип". 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3174 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

468. 
ѓ 

Врз основа на член 24 од Законот за финанси-
рање на Републиката и општините („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/73), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 27 декември 1973 
година, и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 27 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ДЕЛОТ НА СРЕД-
СТВАТА ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБ-
ЈЕКТИ ВО СР МАКЕДОНИЈА, ВРЗ ОСНОВА НА 
СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА НА СОЈУЗОТ НА СО-
ВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ 
ЗА ЕКОНОМСКА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 
ВО ИЗГРАДБАТА И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА 

ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ 
ОБЈЕКТИ ВО СФРЈ 

I 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија дава гаранција за делот на средствата 
во износ од 1.800.000.000 динари, што ќе ги корис-
тат инвеститорите од СР Македонија за изградба 
на објектите според Спогодбата меѓу Владата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Владата на Сојузот на Советските Соција-
листички Републики за економска и техничка со-
работка во изградбата и реконструкцијата на ин-
дустриски претпријатија и други објекти во СФРЈ, 
потпишана на 2 ноември 1972 година во Белград. 

II 

Доколку Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија намири некоја од финансиските 
обврски по средствата од точка 1 на оваа Одлука 
наместо Социјалистичка Република Македонија, 
таа може непосредно да ја наплати од сите из-
вори на приходи како и од средствата на буџе-
тот и фондовите на Социјалистичка Република 
Македонија по пат на акцептен налог. 

III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето "о ,,Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3150 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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



Стр. 1336 - Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 31 декември 1973 

469. 
Врз основа на член 136 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија и член 15 од 
Законот за организирање на научните дејности 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/67) Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 27 де-
кември 1973 година, и на седницата на Просзет-
но-културниот собор, одржана на 27 декември 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ИНСТИТУ-
ТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА - СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Статутот на Институтот за на-
ционална историја што го донесе Советот на Ин-
ститутот за национална историја на седницата на 
2. IV. 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3149 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

470. 

Врз основа на член 136 од Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија и член 12 од 
Законот за високото школство („Службен весник 
на СРМ" број 15/65), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 27 декември 1973 
година, и на седницата на Просветно-културниот 
собор, одржана на 27 декември 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ СТАТУТОТ НА 

ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Економскиот факултет 
во Скопје, што ја донесе Советот на факултетот 
на седницата од 26. VI. 1973 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
д е н о т на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
ѓ 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3157 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

471. 
Врз основа на член 23 од Посебниот општес-

твен договор за критериумите и мерилата за усо-
гласување на надоместокот на личен доход и на 
примањата на пратениците и функционериве што 
ги избираат или именуваат Собранието, општес-
твено-политичките организации и Стопанската ко-
мора на Македонија, Сооранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 27 декември 1973 
година, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 27 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН ДО-
ХОД И ТРОШОЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИВЕ И 

ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕ-
НУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС ГИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Одлуката за надоместокот на личен до-

ход и трошоци! е на пратениците и функционе-
рите што ги избира и именува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/73), по член 13 се додава 
нов член „13а" кој гласи: 

„Надоместокот на личен доход утврден според 
одредбите на член 9, 11 и 13 на оваа одлука, се 
зголемува по основ на работно искуство изразено 
во признаен пензиски стаж, и тоа: 

—-од 5 до 10 години работен стаж 1% 
— од 10 до 15 години работен стаж 2% 
— од 15 до 20 години работен стаж 4% 
— од 20 до 25 години работен стаж 6% 
— од 25 до 30 години работен стаж 8% 
— од 30 до 35 години работен стаж 10% и 
— преку 35 години работен стаж 12(/о 
За републичките пратеници или функционери 

— жени кои имаат од 25 до 35 години пензиски 
стаж, процентот од став 1 на овој член се зголе-
мува за 2%". 

Член 2 
Во член 15 ставот 1 се менува и гласи: 
„Надоместокот на личен доход утврден спо-

ред претходните членови од оваа одлука, се зго-
лемува по основ на зголемени животни трошоци 
во текот на годината по дегресивна скала што ја 
утврдува заедничката комисија на потписниците 
на Посебниот општествен договор". 

Член 3 
По член 17 се додава нов член „17а" кој гласи: 
„Најголемиот износ на надоместокот на личен 

доход на републичките пратеници и функционери, 
утврден според одредбите на оваа одлука, не мо-
же да биде поголем од износот утврден со По-
себниот општествен договор". 

Член 4 
Во член 18, став 1 износот 400 се заменува 

со „500". 
Член 5 

По член 24 се додаваат два нови члена 24а 
и 246 кои гласат: 

„Член 24а 
Во случај на остварување право на пензија, 

пратеникот и функционерот имаат право на на-
доместок во висина на тримесечен износ на не-
говиот надоместок на личен доход. 

Член 246 
Во случај на смрт на пратеник односно функ-

ционер, лицето што го погребало умрениот, има 
право на надоместок на име на трошоци за по-
гребот, во висина на двомесечен надоместок на 
личниот доход на умрениот". 



31 декември 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 47 - Стр. 1337 

Член 6 
Одредбите од член 1, 2 и 3 од оваа одлука 

ќе се применуваат од 1 јули 1973 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3153 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

472. 
Врз основа на член 136 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија и член 12 
од Законот за студентските центри, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 27 де-
кември 1973 година, и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 27 декември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СТУ-
ДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Студентскиот цен-
тар — Скопје, што го донесе Советот на Студент-
скиот центар на седницата од 26. V. 1972 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
Р Е т г к л И К А МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3156 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

И. Во дел I, точка 1 наместо цифрата „500.000" 
се става цифрата „1.000.000". 

Во точка 3 наместо цифрата „1.500.000" се 
става цифрата „2.000.000". 

Во точка 4 наместо цифрата „1.800.000" се 
става цифрата „2.600.000". 

Во точка 5 наместо цифрата „2.500.000" се 
става цифрата „3.500.000". 

Во точка 9 наместо цифрата „500.000" се става 
цифрата „1.000.000". 

Во точка 11 наместо цифрата „1.200.00" се 
отава цифрата „1.800.000". 

Во точка 12 наместо цифрата „1.200.000" се 
става цифрата „1.800.000". 

Во точка 13 наместо цифрата „500.000" се ста-
ва цифрата „1.000.000". 

Во точка 14 наместо цифрата „500.000" се ста-
ва цифрата „1.000.000". 

III. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3155 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

473. 
Врз основа на член 62, став 3 од Законот за 

судски такси („Службен весник на СРМ" бр. 46/72), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 27 декември 1973 година и на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 27 декем-
ври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА, И^МРНУВАТ^ ПА ОДЛУКАТА. ЗА УТВ^-
ДУ^АЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА к п р и п т и , ? ? НА 

ДЕЛ ПТТ ПРИХОДИТЕ ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ 
СУДСКИ ТАКСИ ДО 1975 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за утврдување на прогпама 
за користење на дел од приходите од републич-
киве судски такси до 1975 година („Службен вес-
ник на СРМ. бр. 20/70 и бр. 22/72) во дел I увод-
ниот текст се менува и гласи: 

„Делот од приходите од републичките судски 
такси во износ од 25 ООО ООО динари согласно чле-
нот 62, став 1 од ^тгпнот за ^ттски такси („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72), ќе се кописти 
како дополнителни средства во следните износи 
за изгпадба на судски згради и за довршување 
изградбата на судски згради во одделни места:". 

474. 
Врз основа на Амандман XXXIV, точка 1, 

став 1 и точка 4 на Уставот на СРМ, Собранието 
на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 27 декември 1973 година, и на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 10 де-
кември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА 
ЗА ГАРАНЦИЈА ШТО Е СКЛУЧЕНА МЕЃУ СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 
ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА НАФТАГАС - ПРОЕКТ 

ЗА ГАСОВОД 

Собранието на СРМ дава согласност на Пред-
логот на закон за ратификација на Спогодбата за 
гаранција што е склучена меѓу Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Меѓународ-
ната банка за обнова и развој за Нафтагас-Проект 
за гасовод. 

И 

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

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3151 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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475. 
Врз основа на амандман XXXIV, точка 1, став 

1 и точка 4 на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 27 декември 1973 
година, и на седницата на Просветно-културниот 
собор, одржана на 27 декември 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА 
РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛА-
ДАТА НА СФРЈ И ВЛАДАТА НА САД ЗА НА-

УЧНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 
I 

Се дава согласност на Предлогот за ратифика-
ција на Спогодбата меѓу Владата на СФРЈ и Вла-
дата на САД за научна и техничка соработка. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3152 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

476. 
Врз основа на член 123, став 2 и член 135 

од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 декември 1973 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор одржана на 27 де-
кември 1973 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 

ЗА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕС-
ТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СР МАКЕ-

ДОНИЈА ВО 1974 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија ги утврди основите на политиката на 
општествено-економскиот развој за 1974 година, 
имајќи ги предвид основните цели и задачи на 
развојот на СР Македонија за периодот од 1971 
до 1975 година, програмите за развој на организа-
циите на здружениот труд и нивните асоцијации, 
основите на политиката на општествено-економ-
скиот развој на Југославија за 1974 година, со-
стојбата и проблемите на стопанскиот и општес-
твениот развој во 1973 година и водејќи сметка 
за нужноста од побрза изградба на политичкиот 
и општествениот систем врз принципите на само-
управувањето. 

I 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШ-
ТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО 1973 ГОДИНА 

1. Со Резолуцијата за основите на политика-
та на општествено-економскиот развој на Соци-
јалистичка Република Македонија во 1973 година 
предвидени се следниве основни цели и задачи 
на развојот: остварување на цврст курс кон јак-
нење на материјалната основа на самоуправува-
њето како основен општествено-економски однос; 
постигање повисок степен на општа стабилност, 
порешително смирување на потрошувачката и на 

порастот на цените, подобрување на ликвидноста 
во стопанството и штедење во сите општествени 
средини, остварување на натамошен динамичен и 
поусогласен стопански развиток; издигање на ефи-
касноста на стопанисувањето на повисоко ниво; 
одржување на интензивно инвестирање во стопан-
ството и остварување на структурата предвидена 
со Среднорочниот план; и натамошен пораст на 
животниот стандард во согласност со политиката 
на стабилизација. 

Во рамките на ова е предвидено општестве-
ниот производ во вкупното стопанство да се зго-
леми за 7,5—8,0%, стопанските инвестиции во ос-
новни фондови за 12,3%, продуктивноста на тру-
дот за 4,8%, извозот на стоки за 12,0%, а реалниот 
пораст на животниот стандард да биде нешто 
понизок од порастот на продуктивноста на трудот. 

2. Со реализацијата на политиката на општес-
твено-економскиот развој во 1973 година се ос-
тварени следниве постигања: 

Остварена е широка и сеопфатна активност 
во спроведувањето на уставните амандмани и јак-
нењето на самоуправните општествени односи. 
Притоа, развиван е и афирмиран системот на оп-
штествено договарање и самоуправно спогодува-
ње. Истовремено е остварена проширена активност 
и на планот на меѓурепубличко-покраинско усо-
гласување и договарање за некои поважни пра-
шања од областа на долгорочната развојна поли-
тика и доизградуваното на системските решенија 
и други прашања од заеднички интерес. Забрзано 
се пристапи кон средување на односите врз 
уставните начела меѓу организациите на здру-
жениот труд од областа на производството, финан-
сиите и прометната сфера, трансформирање на 
многубројните фондови и ликвидирање на така-
наречениот „државен" капитал. 

Развојот во 1973 година е постигнат и со пови-
сок степен на општа стабилност. 

Со поорганизиран пристап релативно брзо се 
решени повеќе пренесени проблеми и несредени 
финансиски односи. Смирен е порастот на лич-
ната и општата потрошувачка, извршена е сана-
ција на загубите од 1972 година и одпорано, над-
минат е проблемот на инвестиционите пречекору-
вања и ненамирените обврски, забрзана е напла-
тата на побарувањата, решен е голем дел од Дол-
жничко-доверителските односи и се деблокирани 
жиро-сметките на поголем број организации на 
здружениот труд. Извршена е и конверзита на 
краткорочните кредити во долгорочни кредити и 
со тоа во значајна мера е подобрена и положбата 
во врска со недостигот на трајни обртни средства. 

Стопанскиот растеж е остварен со определено 
интензивирање на динамиката во споредба со 1972 
година. Општествениот производ е зголемен за 
7,1%. 

Релативно повисока динамика е остварена во 
областа на индустријата и земјоделството, што 
имаше значајно влијание врз одржувањето на 
вкупниот стопански растеж. 

Во областа на градежништвото, под влија-
ние на смирената инвестициона активност и при-
суството на други тешкотии, се задржува тенден-
цијата на осетно забавување на динамика!а на 
порастот. Вакви тенденции, поради ограничување-
то на потрошувачката и значајниот пораст на це-
ните, се карактеристични и во областа на трго-
вијата и у гости! ел ството. Развојот на другите деј-
ности е остварен во границите на очекуваната ди-
намика. 

Интензивиран е извозот на стоки и услуги и 
тоа претставуваше важен фактор за одржување 
динамиката на производството во повеќе гранки 
на стопанството. 

Извозот на стоки и на нестоковните приходи 
е зголемен со побрз интензитет на порастот од 
очекуваниот за оваа година. Обемот на извозот на 
стоки е зголемен за околу 28%. Со постигнатата 
размена со странство успешно е остварена и по-
литиката на поусогласени односи на извозот и уво-
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зот на стоки, регионалната насоченост на извозот 
по валутни подрачја и слично. 

Натамошниот растеж на стопанската активност 
овозможи доста успешна реализација и на пред-
видените задачи во поглед на активирање на при-
растот на активното население. Бројот на врабо-
тените во општествениот сектор е зголемен според 
предвидувањата. Тоа е постигнато со истовремено 
динамизирање на продуктивноста на трудот, која 
во 1973 година е зголемена за 3,7%. Иако се уште 
со послаб интензитет, тоа значи виден пресврт во 
споредба со 1972 година. 

Во 1973 година е проширена и материјалната 
основа на ^стопанските дејности. Врз таа оснива 
е остварено натамошно проширување на научно-
истражувачката работа, развој на образованието 
и школувањето на потребниот стручен кадар, про-
ширување на активноста на културните дејности, 
развој на физичката и техничката култура, по-
добрување на здравствената и социјалната заштита, 
заштитата на борците и инвалидите, социјалното 
осигурување и општествената заштита на децата 
и младината. 

Во 1973 година поактивно се реализира и по-
литиката на поттикнување на развојот на недо-
волно развиените краишта. 

Во 1973 година редовно е остварувана и по-
литиката на развој на стопанската инфраструк-
тура (посебно изградбата и модернизацијата на 
сообпаќајници^е и проширувањето на превозните 
средства, изградба на мелиоративните системи спо-
ред Законот и уредување на пороите и друго); 
интензивнана е истражувачката работа (научна-
та и рударските истражувања); спроведувана е 
акционата програма за подобрување на санитарно-
хигиенската и епидемиолошката состојба во Ре-
публиката и акционата програма за намалување 
на високата смртност на доенчињата и малите де-
ца: забрзано е спроведувањето на политиката за 
кредитирање на индивидуалното стопанство; обез-
бедено е премирање на цената на млекото и ком-
пензирање на цената на вештачките ѓубрива; вр-
шено е ослободување од плаќање на депозит за 
инвестициони вложувања во одделни нестопански 
и непроизводствени дејности; да лени се ГР панцир 
по кредити од Меѓународната банка за обнова и 
развој и други меѓудржавни кредити; донесена е 
и спроведувана програма на пени за производите 
што се во надлежност на Ретгбпиката. 

П 

ОСНОВИ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ ВО 1974 ГОДИНА 

1. Тргнувајќи од остварените резултати, при-
сутните проблеми и основните цели и задачи на 
среднорочниот план, политиката на општествено-
економскиот развој на Социјалистичка Република 
Македонија во 1974 година ќе биде насочена кон: 

Доследно и целосно спроведување на устав-
ните начела и норми за општествено-економската 
положба на работните луѓе во здружениот труд 
и за самоуправувањето. 

(1) Тоа ќе се остварува, пред се, преку про-
должување на процесот на доизградување и соо-
бразување на политиката и системските решенија 
со интенциите и решенијата на уставните промени 
и преку преземање на други мерки во областа на 
општествено-економскиот и политичкиот систем 
заради: обезбедување на решавачката улога на 
работничката класа во одлучувањето на сите ни-
вои за распределбата и употребата на средствата 
на општествената репродукција и натамошно ог-
раничување и елиминирање на сите видови ста-
тистички и бирократски методи на одлучување 
за вишокот на трудот; натамошно јакнење на са-
моуправувањето како доминантен општествен од-
нос и на неговата материјална основа; афирмира-
ње на општественото договарање и самоуправното 
спогодување како инструемнти и како метод на 
уредување врз самуправни основи на сите пра-
шања од заеднички интерес за работните луѓе 
и за нивните самоуправни организации и заед-
ници и друго. 

Врз оваа основа во 1974 година ќе се забрза и 
меѓусебното усогласување на развојните програ-
ми, ќе се остварува подобро користење на распо-
ложливите фондови во производството и прометот, 
здружување на средствата за изградба на капа-
цитети и финансирање на намените кои прет-
ставуваат заеднички интерес и општ услов за 
подинамичен и поинтензивен стопански растеж и 
структурно усогласување на развојот. 

Врз таа осново ќе се остварува и развојот на 
образованието, науката, културата, здравствената, 
социјалната и детската заштита, како и на инва-
лидско-пензиското осигурување и со тоа во 1974 
година ќе се обезбеди порешавачка улога на ра-
ботните луѓе во утврдувањето на политиката на 
развојот и материталната основа на овие дејности 
преку самоуправните интересни заедници, консти-
туирани врз новите уставни начела. 

(2) Ќе продолжат напорите за натамошно јак-
нење на матепиталната основа за општонародната 
одбрана и зацврстување на системов на општес-
твената самозаштита и општонародната одбрана. 

(3) Во 1974 година ќе П Р О Д О Л Ж И И ќе се ин-
тензивира и активноста на органите на управува-
њето во самоуправните организации и заедници 
и на општинските и републичките опеани за до-
следно и ефикасно оттповедување на Резолуцијата 
на Собранието на СРМ за спречување и отстра-
нување на општествено неоправданите социјални 
разлики. 

Активно ангажирање во совладувањето на ин-
фла^рните тенденции и постигање на повисок 
степен на општа стабилност. 

Ова ќе претставува и понатаму една од ос-
новните задачи за успешно остварување на утвр-
дената развојна политика. За оваа цел Републи-
ката активно ќе се ангажира во рамките на це-
лата земја да се разработи и утврди комплексна 
и усогласена стабилизациона програма на економ-
ски мерки за заедничко дејствување врз потрајна 
основа. 



Стр. 1340 - Бр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 31 декември 197 Л 

Во овие рамки ќе треба да се дефинира по-
литиката на цените при што корекциите на вна-
трешните диспаритети на цените, динамички и по 
интензитет, да се сообразат со политиката на ста-
билизација и со политиката на животниот стан-
дард; да се разработат и донесат мерки за опре-
делено неутрализирање и спречување на негатив-
ното дејство на меѓународната инфлација врз до-
машните цени; усогласи политиката на движења-
та на општата и заедничката потрошувачка; и 
да се утврдат мерки што ќе се преземат за по-
редовно снабдување на пазарот со потребните су-
ровини и стоки за широка потрошувачка. 

Подигање на нивото на доходноста во сто-
панството и остварувањето на порационална рас-
пределба на доходот. 

Зголемување на доходноста на стопанството 
во идната година ќе претставува решавачки фак-
тор врз кој треба да се динамизира и континуира-
но одвива процесот на општествената репродук-
ција врз потрајна основа и да се создадат реални 
услови за поусогласен пораст на личните доходи и 
на животниот стандард. 

Тоа мора да се потпира врз: подигањето на 
ефикасноста на стопанисувањето, а особено со по-
рационално користење на основните и обртнито 
средства; смалувањето на непродуктивните изда-
тоци; зголемената ефикасност во инвестирањето; 
порастот на продуктивноста на трудот каде што 
се предвидува да се оствари околу 60% од по-
растот на општествениот производ во општестве-
ниот сектор; отстранувањето на жариштата на за-
губите; и редовната наплата на остварената ре-
ализација. 

Забрзување на динамиката на стопанскиот 
развиток. 

Со оглед на тоа дека развојот во последниве 
години од реализацијата на среднорочниот план 
се одвива под долната граница на потребната ди-
намика, ориентацијата кон динамизирањето на 
развојот е услов за побрзо надминување на при-
сутните проблеми и основа за подолгорочен развој. 

Реализацијата на оваа цел претпоставува да 
се оствари: повисоко искористување на постојниот 
стопански потенцијал и на тој што ќе се акти-
вира во 1974 година; подобро снабдување на сто-
панството со потребните суровини, репроматери-
јали и енергија; и натамошно задржување на ди-
намичен пораст на извозот. 

Зголемување на животниот стандард. 

Развојот на животниот стандард треба да се 
обезбеди преку зголемување на доходот и продук-
тивноста на трудот. За остварувањето на полити-
ката на порастот на животниот стандард ќе мора 
на сите нивои да се преземат порешителни мерки 
за сузбивање на трошочната инфлација, која се 
јавува како значаен фактор во порастот на це-
ните и трошоците на животот. 

Динамизирање на инвестиционите вложувања 
во стопанството и остварување на предвидената 
структура на вложувања според планот. 

Тргнувајќи од остварените движења на ин-
вестиционите вложувања во последниве години, 
кои се остварени со осетно побавна динамика од 
предвидената со планот, интензивирањето на ин-
вестициите во стопанството станува неопходен ус-
лов за остварување на целите и задачите сврзани 
со материјалниот развој предвиден до 1975 го-
дина, за одржување чекор со општиот развој во 
целата земја и за создавање на услови за конти-
нуиран развој по 1975 година. 

Во овие рамки од примарно значење е да се 
обезбеди проширување на инвестиционите зафати 
во индустријата. 

Ова претпоставува: забрзано проширување на 
инвестиционите зафати врз нови кредитни аранж-
мани; осетно поголемо ангажирање на средствата 
на организациите на здружениот труд за директно 
инвестирање и во конструкција со други кредит-
ни аранжмани; ангажирање на повисок обем на 
додатни средства од странство и ефиктивно ко-
ристење на веќе обезбедените. 

2. Рамките на развојната политика во 1974 
година за реализација на овие цели и задачи се. 

Стапки на пораст 
Општ. производ во вк. стопанство 7,5 до 8,0 
Општествен производ во општ. сектор 9,1 до 9,4 
Индустрија 10,5 до 11.0 
Земјоделство 3,0 
Вработеност во општествениот сектор 3,6 
Продуктивност на трудот во опште-

ствениот сектор на стопанството 5,4 
Извоз на стоки 14,0 
Увоз на стоки 12.0 
Реален пораст на животниот стандард 5,6 

— лична потрошувачка 5,0 
— општествен стандард 8,6 

Бруто инвестиции во основни средства 
во општ. сектор (номин. пораст) 14.9 

—- стопански 15,5 
— нестопански 13,4 
Во резултат на преземените мерки во стартот 

се влегува со извршена санација на загубите од 
1972 година и од порано, со надминат проблем на 
инвестиционите пречекорувања и ненамирените 
обврски, забрзана наплата на побарувањата, раз-
решен голем дел од должничко-доверителските 
односи и деблокирани жиро-сметки на поголем 
број на организации на здружен ТРУД, подобрена 
положба со трајни извори за обртни средства и 
слично. 

Засилената општа активност и изменетиот од-
нос во работењето, деловното однесување и за-
острените критериуми на повеќе подрачја од ор-
ганизацијата на стопанисувањето и финансиското 
работење, што се остварува по Писмото на дру-
гарот Тито и заклучоците на Претседателството 
на СКЈ, претставува квалитетно нова основа и за 
поуспешна реализација на целите и задачите на 
Општествениот план. 

Се ова заедно обезбедува во наредната годи-
на да се оствари подинамичен развој, а со тоа да 
се постигне и повисок степен на реализација на 
целите и задачите на Општествениот план утвр-
дени за периодот од 1971 до 1975 година. 

3. Предвидениот рамковен развој во 1974 го-
дина за појдовна основа го има динамизирањето 
на развојот при натамошна консолидација и јак-
нење на материјално-финансиската положба на 
стопанството, запирањето на инфлацијата, интен-
зивирањето на инвестиционата активност, запи-
рање опаѓањето на животниот стандард и напори 
за неговото реално зголемување, како и интен-
зивирањето на сите квалитетни процеси на раз-
војот. 

Остварувањето на политиката за натамошен 
забрзан развој и стабилизација на стопанството 
врз потрајна основа ќе создаде постабилни усло-
ви и за развој на општествените дејности. 

3.1. Индустријата, со оглед на учеството во 
производството и видното влијание врз стопан-
ската активност во целина, нужно ќе треба и во 
1974 година да има нагласено место во динамизи-
рањето на развојот на стопанството. За развојот 
на индустријата од посебно значење ќе биде зго-
лемувањето на производството на електричната 
енергија, производството на црната и обоената 
металургија, неметалната, металната, хемиската, 
текстилната и прехранбената индустрија. 

Во земјоделството, по осетниот скок на про-
изводството во 1973 година, треба да се оствари 
натамошен значаен пораст што ќе претставува 
доста крупна задача на развојот со оглед на ви-
соката стартна база од која се тргнува. Тоа ќе се 
потпира врз релативно повисокиот пораст на ин-
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тензивните култури во полјоделството и производ-
ството во сточарството. Ќе се зголеми производ-
ството и во овоштарството и лозарството, каде 
што се очекува проширување на родните капа-
цитети, како и зголемување на приносите на веќе 
проредените млади засади. 

За вкупната динамика на порастот од значе-
ње ќе биде и зголемувањето на активноста во 
трговијата и угостителството и градежништвото. 
Врз основа на поинтензивен пораст на општестве-
ниот производ во овие дејности треба да се оства-
ри близу една третина од вкупниот прираст на 
производството во стопанството во 1974 година. 

Во градежништвото, покрај станбената из-
градба, се предвидува дека ќе се интензивира 
изведувањето и на стопански објекти во инду-
стријата и земјоделството. 

Во превозот на стока и патници се смета со 
пораст во сите гранки на сообраќајот. Ќе се ост-
вари пораст и на ПТТ услугите, а особено на ус-
лугите во телеграфијата и телефонијата. За по-
растот на услугите во телефонијата и телеграфи-
јата ќе придонесат проширувањето и извршена-
та модернизација и автоматизација на капаци-
тетите. 

Стопанската активност што се очекува во 
1974 година претставува реална основа врз која 
ќе се интензивира стоковниот промет и прометот 
на туристите, посебно на домашните. 

Врз основа на досега остварениот развој и 
оној што се предвидува во 1974 година, постојат 
услови во занаетчиството да се одржи динами-
чен пораст на обемот на услугите особено на оние 
за сервисирање на производите од потрајна по-
трошна вредност. Посебно ќе треба да се интен-
зивира модернизацијата на градежното занаетчи-
ство. 

3.2. Натамошното зголемување обемот на из-
возот на стоки и поширокото вклучување на сто-
панството во меѓународната поделба на трудот и 
во наредната година ќе претставува еден од клуч-
ните фактори за остварување на очекуваната ди-
намика на производството и воопшто за цело-
купната стопанска активност. 

Зголеменото производство како и можностите 
за пласман на странските пазари, овозможуваат 
да продолжат позитивните трендови во извозот 
на стоки. 

Врз обемот и динамиката на увозот најзна-
чајно влијание ќе имаат суровините и репрома-
теријалите. Од посебно значење ќе биде особено 
редовното снабдување на некои производствени 
групации во црната и обоената металургија, хе-
миската, текстилната и кожарската индустрија, 
чие производство во поголема мера и на подолг 
рок е сврзано со увоз на репроматеријали. Напо-
рите за поорганизирано снабдување треба да се 
темелат врз подолгорочни основи и со адекватна 
поддршка на надворешно-трговскиот режим. По-
раст се очекува и ка ј увозот на опрема и про-
изводи за широка потрошувачка. 

Надворешно-трговската размена ќе се оствару-
ва со натамошен развој на мрежата на надвореш-
но-трговските организации на здружениот труд и 
ќе се преземат мерки за поорганизиран настап на 
странските пазари. 

3.3. И при забрзано подигање продуктивноста 
на трудот на повисоко ниво, во 1974 година се 
обезбедува вработување на редовниот прираст на 
активново население. Најголемиот дел од преку 
70% од предвидениот пораст на вработеноста ќе се 
постигне во областа на индустријата, земјоделство-
то, трговијата и угостителството. 

За зголемување на вработеноста ќе продолжи 
примената на посебни мерки. 

3.4. Научно-истражувачката дејност ќе се ост-
варува врз долгорочна програма што ќе се донесе 
во текот на 1974 година и задачите што произле-
гуваат од неа и оваа резолуција. 

3.5. Во областа на образованието активноста ќе 
биде насочена и натаму кон поголемо опфаќање 
на генерациите, зголемување ефикасноста на шко-
лувањето и подобрување на структурата на ново-
запишаните ученици и студенти по видови на 
школи и факултети. Ќе се остварува и полити-
ката на подобрување на ученичкиот и студентски-
от стандард. 

Во 1974 година ќе и се посвети посебно вни-
мание на реализацијата на Резолуцијата за пер-
манентно образование усвоена од Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. Тоа е зна-
чаен фактор на натамошниот развој, кадровското 
подобрување и преструктуирањето во стопан-
ството. 

Отворените проблеми во врска со опфатот на 
генерациите, подобрувањето на материјалните ус-
лови и преструктуирањето на мрежата на средно-
то школство, ќе се решаваат позабрзано и со кон-
кретни мерки во 1974 година. За решавањето на 
овие проблеми ќе се насочи дел од средствата на-
менети за нестопански инвестиции за учество на 
Републиката во проширувањето на школската 
мрежа. 

Се очекува во 1974 година да се усвои програ-
мата за дисперзија на високото школство и да се 
отпочне со невината реализација. 

3.6. Во областа на културата ќе продолжи ре-
ализирањето на одделни програми и ќе се оствари 
поширока активност на сите подрачја од областа 
на културата, физичката и техничката култура. 

Ќе се оствари зголемена издавачка дејност, ќе 
се збогати книжниот фонд, ќе се прошири мре-
жата на народни и подвижни библиотеки, ќе про-
должи реализацијата на програмата за заштита на 
културните споменици; ќе се изработи дефинити-
вен концепт за регионалната поставеност на ар-
хивската служба; ќе се пристапи кон концепциско 
доизградување и оформување на физиономијата и 
тематската поставеност на музејската мрежа; ќе 
продолжи реализацијата на двегодишната филмска 
програма, а ќе бидат опремени со филмска и дру-
га техника 10 до 15 кино-сали. 

Во наредната година ќе продолжи и реализа-
цијата на програмата на Радио-телевизијата. 

Во 1974 година ќе почне изградбата на повеќе 
спомен-домови на културата. 

Во областа на физичката култура ќе се соз-
дадат услови за нејзино натамошно афирмирање 
и развој, подобрување на материјалната основа и 
опфаќање на поголем број граѓани. 

Организациите на техничката култура во но-
вите услови ќе развиваат натамошна проширена 
активност и со тоа техничката култура ќе заземе 
се повидно место во развој цт. 

3.7. Со цел да се обезбеди поголемо реализи-
рање на утврдените права и натамошно подобру-
вање на здравствената заштита на населението, ќе 
се зголеми и опфатот на населението од селското 
подрачје. 

Ќе продолжи изградбата и реконструкцијата 
на објектите за здравствена заштита особено на 
оние во кои се врши амбулантско-поликлиничка и 
диспанзерска дејност. Притоа, нужни се напори и 
за модернизација на медицинската опрема, која во 
најголем дел е застарена и дотраена. 

По пат на функционално поврзување на орга-
низациите на здружениот труд во здравството ка-
ко и со други форми на соработка, ќе се обезбеди 
порационално користење на објектите, медицинска-
та опрема, како и посоодветен распоред на меди-
цинскиот кадар. 

3.8. Во областа на социјалната заштита ќе про-
должат напорите за подобрување на нејзината ма-
теријална основа. 

Во врска со заштитата на определени катего-
рии корисници, ќе продолжат напорите за унапре-
дување на заштитата на децата без родителска 
грижа, на старите и инвалидните лица, како и за 
подобрување на материјалната положба на корис-
ниците на парична помош. 
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3.9. Развитокот на непосредната детска зашти-
та ќе се остварува врз основа на реалните потреби 
и материјалните можности на работните луѓе здру-
жени во самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата. 

Во рамките на ова ќе се обезбеди поголем 
опфат на децата со разновидни форми на опште-
ствена заштита, особено на децата што имаат по-
треба од користење на определени форми (деца на 
враооаени родители, пред се деца на работнички 
семејства, како и деца на семејства со пониски 
приходи). 

3.10. Во 1974 година ќе продолжат и напорите 
за унапредување на инвалидско-боречката зашти-
та и за решавање на станбените прашања на учес-
ниците во Народноослободителната БОЈ на. 

3.11. Со политиката на доходот и неговата рас-
пределба ќе се обезбедува реализација на целите 
и задачите на развојната политика во 1974 година 
и насоките утврдени со Општествениот план и тоа: 
порастот на животниот стандард да се остварува 
во сообразност со порастот на доходот; да се ин-
тензивираат издвојувањата за вложувања во ос-
новни средства на стопанството, а материјалните 
расходи на општата и заедничката потрошувачка 
и инвестициите во органите на управата и натаму 
да се остваруваат со побавна динамика од порастот 
на општествениот призвод и доходот. 

Во овие рамки, порастот на личните доходи 
на вработените во општествениот сектор ќе се дви-
жат во согласност со номиналниот пораст на до-
ходот. 

Оваа политика, во прв ред, треба да се потпи-
ра врз усилбите на организациите на здружениот 
труд за зголемување на продуктивноста на трудот 
и доходноста, за зголемување на ефикасноста во 
користењето на расположивите средства, за забр-
зување на циркулацијата на средствата особено во 
прометната сфера, за јакнење на финансиската 
дисциплина и за решителна ориентација за ната-
мошно подобрување на постојната состојба со 
должничко-поверителските односи и залихите. 

Треба да се надминат и проблемите на загу-
бите, особено ка ј одделни покрупни организации 
на здружениот труд кои с^ уште претставуваат 
проблем на стопанството и го намалуваат доходот. 

3.12. Во 1974 година ќе се остварат поусогласе-
ни движења, со што ќе се обезбеди средствата на 
животниот стандард да се остварат со реален по-
раст. 

Со оглед на досегашните движења, предвиде-
ниот реален пораст претставува услов да се оства-
ри целосен развој во идната година. 

Приходите за здравственото и инвалидско-
пензиското осигурување ќе се зголемат во соглас-
ност со номиналниот пораст на општествениот про-
извод. 

Покривањето на пензиските примања на но-
вите пензионери и валоризацијата на пензиите 
треба да се оствари во сообразност со расположи-
вите средства и очекуваниот прилив на средства 
преку ангажирање на валоризационите резерви 
што ќе бидат пренесени за 1974 година. 

За зачувување на реалната вредност на дода-
токот на деца, како и за задржување бројот на 
корисниците на додатокот на деца на одредено 
ниво, ќе се изврши усогласување на износот на 
додатокот на деца и материјалниот цензус со соод-
ветните економски движења. 

Развојот на општествениот стандард има основ 
во идната година да се интензивира. Тоа првен-
ствено ќе се остварува со засилена станбена из-
градба. 

Во 1974 година ќе се обезбеди нужниот кон-
тинуитет на изградбата на околу девет илјади ста-
нови, а во тие рамки ќе се остварува и акцијата 
за солидарна станбена изградба. 

Паралелно со станбената изградба ќе се ин-
тензивира и комуналното уредување на просторот, 
изградба на водовод, канализација и електричн-а 
мрежа во новите населби и во оние подрачја каде 
што овие прашања и натаму стојат отворени. 

Ќе продолжи и реализацијата на програмите 
за изградба на објекти од областа на образовани-
ето, културата, физичката и техничката култура 
и здравството. 

3.13. За реализација на предвидениот обем на 
инвестициите од примарно значење ќе биде да се 
обезбеди проширување на фронтот на вложува-
њата во индустријата, бидејќи тоа ќе биде услов 
да се постигне предвидениот обем на вложувања 
во оваа дејност и да се постигне преструктуирање 
на инвестициите во согласност со концепцијата на 
Општествениот план. Ќе се интензивира изград-
бата на електроенергетските извори и високопре-
носната мрежа, ќе се продолжи со политиката на 
модернизацијата и оптимализација на стопанството 
и ќе се забрза реализацијата на покрупните ин-
вестициони зафати од металургијата и хемиската 
индустрија. 

Во земјоделството, покрај редовното довршу-
вање на инвестициите започнати во претходните 
години, ефективно ќе се остварува и агроинду-
стрискиот проект „Македонија", при што ќе се 
интензивира инвестирањето во сточарството и 
овоштарството. Ќе се интензивира и кредитира-
њето на индивидуалното земјоделство. 

Во сообраќајот ќе се врши натамошна рекон-
струкција, модернизација и проширување на соо-
браќајните капацитети и сообраќајниците. Изград-
бата и реконструкцијата на патната мрежа ќе се 
врши според предвидувањата со Програмата од 
1971 до 1975 година. 

Во трговијата и угостителството и другите деј-
ности тежиштето во основа ќе биде ставено на 
реализацијата на веќе започнатите зафати, про-
ширување на трговската мрежа на село, изградба 
на магацински и сместувачки простор и друго. 

3.14. Врз основа на развојот во 1974 година ќе 
се остварува процесот на натамошна реализација 
на политиката за порамномерен развој на Репу-
бликата во целина и политиката за поттикнување 
развојот на недоволно развиените краишта. 

Тоа ќе се остварува со поефикасно користење 
на веќе создадениот производствен потенцијал и 
неговото натамошно проширување и со другите 
создадени можности. 

Тоа и натаму ќе се остварува со соодветна ин-
вестициона политика, процес на консолидација и 
натамошна алокација на одделни погони на по-
крупните индустриски капацитети, развој на ка-
пацитетите на општествените дејности, потребен 
развој на стопанската инфраструктура и слично. 

НАСОКИ И МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ЕКОНОМСКИОТ РАЗВИТОК ВО 1974 ГОДИНА 

Тргнувајќи од извршените измени и дополну-
вања во општествено-економскиот систем, посебно 
со промените во Уставот на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Социјалистич-
ка Република Македонија, од целите и задачите 
утврдени со Општествениот план за развој на Со-
цијалистичка Република Македонија во периодот 
од 1971 до 1975 година и со оваа резолуција, како 
и од натамошното спроведување на веќе донесе-
ните мерки за 1974 година, се утврдуваат следниве 
насоки и рамковни мерки: 

1. Сврзано со реализацијата на политиката на 
јакнење на материјалната основа на самоуправу-
вањето и непосредната улога на организациите на 
здружениот труд во процесот на репродукцијата 
ќе се преземе следново: 

(1) Најдоцна до првото тримесечје на 1974 го-
дина ќе се уреди начинот и обемот на пренесу-
вање во корист на стопанството на средствата што 
се пренесени врз Републиката по вонбуџетскиот 
биланс на федерацијата и средствата на Републи-
ката за инвестиции во стопанството. 

Пренесувањето на овие средства ќе биде из-
вршено со исклучива намена за јакнење на ре-
продуктивната сила на стопанството. 
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(2) Активноста на одделни општествени деј-
ности ќе се остварува со формирањето интересни 
заедници, при што ќе се обезбедат решенија кои 
овозможуваат понепосредно влијание на организа-
циите на здружение труд, кои ги создаваат и из-
двојуваат средствата^ 

(3) Ќе се укинат фондовите преку кои се ост-
варуваат определени функции на Републиката од 
областа на културата, социјалната дејност, фон-
довите на Републиката преку кои се остваруваат 
активностите во сообраќајот, шумарството, водо-
стопанството и слично, како и самостојните фон-
дови формирани за унапредување на одделни об-
ласти во стопанството. 

Неопходните потреби на одделни функции во 
образованието, културата и социјалната заштита 
ќе се финансираат преку програмите на интерес-
ните заедници. 

Определените активности во сообраќајот, шу-
марството, водостопанството и слично, кои се али-
ментираат преку фискални зафати и пренесување 
на дел од средствата на буџетите, ќе се оствару-
ваат преку посебните програми усвоени од Собра-
нието и веќе утврдената конструкција на финан-
сирање. 

Унапредувањето на одделни области во сто-
панството ќе се остварува врз трансформирани 
фондови на стопанството за чие алиментирање и 
за програмите на дејствување ќе одлучуваат орга-
низациите на здружениот труд и нивните асоци-
јации. 

2. Во доменот на пазарот и цените Републи-
ката ќе се залага: 

(1) За обезбедување поголема усогласеност на 
стоковно-паричните односи и за остварување на 
помирни движења на цените и трошоците на жи-
вотот. 

Тоа да се остварува: 
— со натамошно јакнење на единството на ју-

гословенскиот пазар и за надминување на поја-
вите на монополизам и затворање во регионални 
рамки; 

— со политиката на побавно движење на це-
ните и трошоците на животот преку доследно 
спроведување на економски и други мерки на ста-
билизација; 

— во Меѓурепубличкиот договор за политиката 
на цените во 1974 година, при поместувањето на 
цените на одделни производи и услуги Да се води 
сметка за веќе извршените промени во претход-
ните години, и посебно внимание да се обрне на 
цените на производите и услугите што имаат бит-
но влијание врз трошоците на животот. 

(2) За подобра снабденост на пазарот, посебно 
со земјоделско-прехранбени производи, како и со 
други производи кои се дефицитарни на домаш-
ниот пазар, Републиката ќе се залага за оствару-
вање на поактивна политика на интервенции пре-
ку дирекциите за материјални резерви, посебно за 
прехранбени производи, суровини и репроматери-
јали, како и за интервентен увоз на одделни де-
фицитарни производи. 

Ќе се вложуваат напори и за средување на 
пазарот и стабилизирање на цените на земјодел-
ските производи преку создавање на ефикасна 
организација за откуп и пласман на производство-
то, со поврзување на производните и прометните 
организации на здружениот труд врз основите на 
уставните амандмани. 

(3) Врз овие основи, За кои ќе се залага Репу-
бликата при утврдувањето на меѓурепубличка? 
договор за политиката на цените во 1974 година и 
политиката утврдена во оваа резолуција, ќе бидат 
решавани и прашањата сврзани со усогласувањето 
на постојното ниво на цените на производите што 
се во надлежност на Републиката. 

Тоа ќе се остварува преку оперативна програ-
ма која ќе биде изготвена во договор со општин-
ските собранија и Стопанската комора на СР Ма-
кедонија и организациите на здружениот труд. 

Оперативната програма ќе се обезбеди нај-
доцна месец дена по донесувањето на меѓурепу-
бличкиот општествен договор за спроведување на 
политиката на цените во 1974 година. 

3. Реализацијата на политиката на доходот и 
распределбата на расположливите средства ќе се 
остварува: 

(1) Врз поширока примена на општествени до-
говори и самоуправни спогодби. 

(2) Врз примената на нов систем на оданочу-
вање на доходот и личните доходи и соодветни 
законски акти за сообразување на финансирањето 
на заедничката и општата потрошувачка со устав-
ните начела. 

(3) Организациите на здружениот труд во оп-
штествените дејности ќе остваруваат доход, глав-
но, врз самоуправно договарање за размена на 
трудот меѓу корисниците на услугите на опште-
ствените дејности и вработените во овие органи-
зации и врз таа основа ќе се придонесе за рацио-
нална потрошувачка и поповолни текови на про-
ширената репродукција во општествените дејности. 

(4) Приходите по основ на доходот и личните 
доходи на самоуправните интересни заедници во 
областа на образованието, науката, културата, фи-
зичката и техничката култура ќе се остваруваат 
во рамките на порастот на општествениот про-
извод. 

(5) Нема да се врши зголемување на даноците 
и другите обврски од доходот на организациите 
на здружениот труд и ќе се ограничи воведува-
њето на нови даноци и обврски. 

(6) За обезбедување на поизедначени услови 
за стопанисување на граѓаните, утврдување на 
нивниот придонес во задоволувањето на опште-
ствените потреби, сразмерно на економската сила, 
ќе продолжи политиката на меѓуопштинско дого-
варање за поадекватно оптоварување на граѓаните 
со фискални обврски. 

Оптоварувањето на доходот на земјоделското 
население со фискални давачки ќе се остварува 
на релативно ниво од 1973 година, при што ќе се 
води политика за натамошно растоварување на 
земјоделците од^ ридско-планинските подрачја и 
старечките домаќинства кои немаат други прихо-
ди надвор од земјоделството. 

(7) За обезбедување на поефикасни мерки во 
врска со отстранувањето на социјалните разлики, 
ќе се предложи донесување на посебен закон за 
испитување потеклото на имотот. 

(8) Станбено-комуналната изградба да се ос-
тварува при зголемено ангажирање на средствата 
на населението и при сегашни односи во зафаќа-
ното на доходот на организациите на здружениот 
труд за овие намени. 

(9) Во согласност со законските одредби, со 
учество на доверителите и општините, ќе треба да 
се обезбеди забрзана санација и решавање на 
проблемите на поголемите организации на здру-
жениот труд, вклучувајќи ги и оние чија пробле-
матика беше разгледувана и во Собранието. 

(10) Да се обезбедат благовремени интервенции 
на надлежните органи и општествените фактори 
при појава на нови жаришта на нерентабилно ра-
ботење и појава на загуби во одделни организа-
ции на здружениот труд. навремено да се сигна-
лизира и да се следат ваквите појави од Служ-
бата на општественото книговодство и надлеж-
ните банки, при што треба да се утврдат причи-
ните и конкретната одговорност за таквата со-
стојба. 

Организациите на здружениот труд благовре-
мено да ги извршуваат своите обврски спрема бан-
ките и другите доверители, како и да ги оства-
руваат своите права од деловните партнери. 

Судските органи во решавањето на споровите 
меѓу организациите на здружениот труд и во сто-
панските престапи да бидат поефикасни и помо-
билни во спроведувањето на своите решенија. 
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4. Во рамките на политиката за проширување 
на материјалната основа, формирањето на произ-
водствената ориентација и структурата на инве-
стициите, тежиштето на спроведувањето на мер-
ките ќе биде насочено кон следното: 

(1) Ќе се настојува преку средствата на Со-
јузниот фонд неодложно да се обезбеди реализа-
ција на усвоената политика за максимално анга-
жирање и на средствата на организациите на 
здружениот труд, средствата што се формираат 
преку банкиа е и од странство. 

(2) Републиката и во наредниот период актив-
но ќе се ангажира за обезбедување и користење 
на меѓудржавни и други странски кредити. 

(3) Согласно со договорот за заеднички осно-
ви на проширената репродукција во земјоделство-
то, од почетокот на 1973 година до крајот на 19/5 
година, ќе се обезбедат дополнителни средства во 
вид на развојни премии за инвестициони вложу-
вања во унапредувањето и зголемувањето на про-
изводството на пченица, сончоглед, шеќерна репка 
и млеко во општествениот сектор. 

Во согласност со ОВОЈ договор и политиката 
утврдена со Општествениот план за развој на СР 
Македонија од 1971 до 1975 година и веќе изврше-
ните подготовки, ќе се забрза и кредитирањето 
на индивидуалното земјоделство. 

(4) Републиката ќе продолжи со насочување 
на средствата од штедните влогови ка ј Поштен-
ската штедилница. ОД новиот пораст на сред-
ствата ќе се насочи обем што е потребен за ре-
довно спроведување на програмата за модерниза-
ција на поштенско-телеграфскиот и железничкиот 
сообраќај. 

(5) Републиката и во 1974 година ќе врши ос-
лободување од обврска за полагање депозит при 
вложувањата во изградба на одредени непроиз-
водни и нестопански инвестиции. 

(6) Ќе се врши селективно ослободување и од 
полагање на гарантен депозит при инвестициите 
во дејностите што имаат приоритет во развојот. 

(7) Од средствата на Републиката редовно ќе 
се обезбеди финансирање на предвидените наме-
ни од општ интерес на Републиката. 

За реализација на утврдената програма во 1974 
година од средствата на Републиката ќе бидат 
обезбедени дополнителни средства за модерниза-
ција на патната мрежа во износ од 20 милиони 
динари и за изградба на основната мрежа на си-
стемот за заштита од градобијност 1,0 милиони 
динари. 

Истовремено ќе се обезбедат дополнителни 
средства и за рударски истражувања. 

(8) Ќе се обезбеди натамошна реализација и 
на програмата за изградба на нестопански објекти. 

За остварување на програмите за инвестици-
они вложувања во областа на образованието, на-
уката, културата и физичката и техничката кул-
тура, за чија реализација со Општествениот план 
е предвидено да учествува Републиката, во 1974 
година ќе се обезбедат средства за следните на-
мени: 

(а) за остварување на инвестициите во областа 
на образованието 38,0 милиони динари; 

(б) за изградба на зградата на Македонската 
академија на науките и уметностите 20 милиони 
динари; 

(в) за остварување на инвестициите во об-
ласта на културата 25 милиони динари; и 

(г) за учество во инвестициите во областа на 
физичката и техничката култура 8 милиони ди-
нари. 

(9) Во 1974 година ќе се интензивира изград-
бата на амбулантно-поликлиничките објекти и 
нивното опремување. За оваа цел ќе бидат обез-
бедени средства од Републиката во висина од 15 
милиони динари. 

5. За зголемување на вработеноста и во 1974 
година ќе се применуваат посебни мерки: 

(1) ќе продолжи вработувањето на приправни-
ци, за што во голема мера ќе придонесат мерките 
утврдени со новиот закон; 

и) ќе продолжи стручното оспособување и 
преквалификување на невработените; 

(3) ќе продолжи активирањето на дел од ин-
вестиционите зафати кредитирани од посебно на-
сочените средства за инвестиции во работно-ин-
тензивни зафати и ќе се забрза одобрувањето на 
нови такви кредити. 

За оваа цел од средствата на Сојузниот фонд 
за креди1 ирање на недоволно развиените репуб-
лики и (ЈАј.1 — Косово, за поддршка на инвести-
ционите вложувања од работно-интензивен карак-
тер ќе се насочат 60 милиони динари; 

(4) ќе продолжи политиката на преземање на 
селективни и други даночни мерки за развој на 
вработеноста врз основа на личен труд, при што 
континуирано и благовремено ќе се отстрануваат 
разните деформации што постојат. 

(5) Ќе се поддржува поврзувањето на општес-
твениот сектор на стопанството со деЈносште врз 
основа на личен труд преку кооперација и други 
форми на соработка. За ова посебно ќе придо-
несе кредитирањето на индивидуалното земјодел-
ство во кооперација со општествените стопанства. 

(6) Извршниот совет ќе се заложи да се по-
стигне и донесе мегурепублички договор за обез-
бедување на соодветни услови за поголема мобил-
ност и подвижност на работната сила и нејзино 
вработување во земјата, како и за донесување на 
мегурепублички договор и разработка на заеднич-
ка програма и мерки за прифаќање и вработува-
ње на привремено вработените во странство. 

(7) Треба да се интензивира користењето на 
средствата од девизната квота по основ на от-
купените девизни пратки на работниците и исе-
лениците отстапени на општините, и со тоа да се 
забрза отворањето на нови работни места за вра-
ботување на повратниците привремено вработени 
во странство. 

(8) Привременото вработување во странство ќе 
се остварува преку проширени форми, а особено 
преку поголемо ангажирање на градежништвото 
во другите подрачја во земјата и странство Пре-
ку позабрзана деловно-техничка соработка со 
странските партнери ќе се создаваат услови за 
поголемо производство и вработеност во земјата и 
слично. 

(9) Вработувањето ќе се одвива напоредно со 
потребите од с^ поголемо вклучување на стопан-
ството во современиот техничко-технолошки про-
грес. Поради тоа, работните организации напо-
редно со програмите за техничко-технолошкиот 
развој треба и натаму да донесуваат програми за 
преквалификација и вработување на вишоците на 
работници и за таа намена да обезбедат и по-
требни средства. 

6. За реализација на целите и задачите на 
подрачјето на станбено-комуналната изградба, 
мерките на политиката ќе бидат насочени. 

(1) Преку општествено договарање и самозгп-
равно спогодување во општините во Социјалистич-
ка Република Македонија, каде што тоа се уште 
не е решено да се донесат одлуки за изградба на 
станови за работните луѓе кои не се во состојба 
со свои средства да го решаваат станбеното пра-
шање. 

(2) Ќе се преземат мерки за целосна разра-
ботка и примена на политиката на кредитирање 
на станбената изградба, утврдена со Резолуцијата 
за основите на станбената политика и за обезбе-
дување на ^организирани и поекономични фор-
ми на станбена изградба. 

(3) Ќе се преземат мерки за отстранување на 
дефицитарноста на одделни градежни материјали 
како и за стабилизација на цените на станбената 
изградба. 

(4) Во 1974 година ќе дојде до поинтензивно 
користење на средствата од Фондот на федераци-
јата за развој на неразвиените републики и САП 
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Косово, издвоени за учество во поттикнување раз-
војот на комуналните фондови. Врз таа основа ќе 
се интензивира изградбата, пред се, на водоводи 
и канализација во градовите и електричната мре-
жа во селата. 

7. Остварувањето на очекуваните резултати 
на подрачјето на надворешно-трговската размена, 
а особено во извозот на стоки, претпоставува пре-
земање на следните мерки: 

(1) Напори на организациите на здружениот 
труд кон натамошно приспособување на производ-
ството според барањата на странските купувачи, 
зголемување на конкурентската способност, поор-
ганизирано испитување на странските пазари, по-
широка соработка со домашните и странските 
партнери. 

(2) Процесите на интеграцијата и модерниза-
цијата на производството и технологијата да до-
бијат полн интензитет и да придонесат за ната-
мошно поврзување на организациите на здруже-
ниот труд од сферата на производството и про-
метот што е предуслов за поддржување на извоз-
ната експанзија, отстранување па ^координира-
ниот и неединствениот настап на одделни стран-
ски пазари. 

(3) Мерките на економската политика да би-
дат насочени кон создавање на поповолни' услови 
за поттикнување на извозот, подобрување на кон-
курентската способност и за успешно совладување 
на одделни неповолни услови при извозот на не-
кои пазари. 

Треба да се задржи и натаму да се усовршува 
функционирањето на фондовите за унапредување 
на производството и извозот на поважните земјо-
делски производи. 

(4) Со селективната кредитно-монетарна поли-
тика да се задржи и прошири кредитирањето на 
извозот на стоки и воопшто размената со стран-
ство. 

(5) Процесот на либерализација треба да е во 
согласност со политиката на развојот, да обезбе-
дува поусогласени односи во заштитата на про-
изводството и подобра снабденост на пазарот и 
стопанството. 

8. И во 1974 година треба да продолжи реали-
зацијата на политиката на помагање на недоволно 
развиените краишта преку процесот на натамош-
на дисперзија на одделни погони од поразвиените 
краишта во недоволно развиените, обезбедување 
на кредити од издвоените средства за инвестици-
они зафати од работно-интензивен карактер, со 
забрзување на инвестиционите вложувања во не-
стопанските дејности кои се остваруваат преку со-
одветните републички фондови и со поинтензив-
на примена на други мерки. 

Ценејќи ги досегашните подготовки во стопан-
ството на недоволно развиените краишта, постојат 
услови и треба да се интензивира инвестиционата 
активност со одобрување на нови кредити и поза-
брзано користење на веќе одобрените. 

Од средствата на Фондот на федерацијата во 
1974 година ќе бидат обезбедени средства во ви-
сина од 25,0 милиони динари, а од средствата на 
Републиката за инвестиции во стопанството 14 ми-
лиони динари. 

9. Кредитно-монетарната политика во 1974 го-
дина ќе се остварува во услови на прилагодува-
ње на инструментите на кредитно-паричното ре-
гулирање кон уставните промени и ќе ги поддр-
жува целите и задачите утврдени со резолуциите 
на Сојузната скупштина и Собранието на Соција-
листичка Република Македонија за основите на 
политиката за општествено-економски развој во 
1974 година. 

(1) Кредитно-монетарната политика ќе се на-
сочи кон одвојувале на селективната кредитна 
политика на Народната банка на Југославија и 
на народните банки на републиките и автоном-
ните покраини од политиката на креирање и ре-
гулирање на примарни пари и парична маса. 

Ќе се развива механизмот на општествено до-
говарање и самоуправно спогодување за прибира-
ње и употреба на средствата, како и за рационал-
но водење на политиката на каматните стапки. 

Средствата на организациите на здружениот 
труд ќе се остваруваат со поголем пораст од сред-
ствата на деловните банки, за што ќе придонесе 
и ослободувањето од полагање на депозит за ин-
вестиции, како и ослободувањето од полагање на 
динарска противвредност при пријавувањето на 
увозот на стоки од конвертабилно подрачје. 

(2) Со кредитно-монетарната политика во ос-
нова ќе се обезбеди краткорочните кредити на бан-
ките да се движат во согласност со целите и за-
дачите предвидени со оваа Резолуција. 

Во овие глобални рамки банките, преку сво-
јата деловна политика, треба да обезбедат поак-
тивен однос во согледувањето на реалните потре-
би од средства на одделни организации на здру-
жен труд, но истовремено да вградуваат и поиз-
острени критериуми за ефикасно користење на 
средствата. 

(3) Средствата на деловните банки, што ќе се 
ослободат по основ на намалување стапката на 
задолжителната резерва, ќе се употребат за нама-
лување задолженоста на деловните банки ка ј На-
родната банка и насочување на тие средства во 
одредени селективни намени. 

Намените ќе бидат утврдени со меѓурепублич-
ко општествено договарање и меѓубанкарско са-
моуправно спогодување. 

(4) И во 1974 година ќе се врши насочување 
на средствата од штедните влогови кај Поштен-
ската штедилница. ^ 

Намените што ќе бидат кредитирани од сред-
ствата на штедните влогови ка ј Поштенската ште-
дилница ќе бидат утврдени со посебна одлука во 
првото тримесечје на 1974 година. 

(5) При либерализацијата на увозот на опре-
ма се очекува поголемо користење на средства 
од странство по основ на купување на опрема на 
кредит. Републиката ќе се залага и за користење 
на финансиски средства од странство со намена 
за вложување во основни фондови. 

(6) Републиката ќе се залага во 1974 година 
да се спроведе во живот Законот за отстапување 
на поголем дел од среднорочните и долгорочните 
кредити на Народната банка на Југославија на 
стопанството и општествено-политичките заедници. 

10. Во 1974 година ќе се отпочне со интензив-
ни подготовки за изработка на општествен план 
за развој на Социјалистичка Република Македо-
нија за периодот од 1976 до 1980 година. За таа 
цел ќе се донесе и закон. 

Во сообразност со уставните начела, ќе се 
подготви и поднесе и предлог за донесување на 
закон за системот на општествено планирање. 

ѕ 

Сите носители на општествената и стопанска-
та активност се должни својата активност да ја 
насочуваат кон остварување на заеднички догово-
рените насоки за натамошна реализација на Опш-
тествениот план. 

За остварувањето на задачите што произле-
гуваат од оваа Резолуција, организациите на здру-
жениот труд да го преиспитаат својот однос спре-
ма своите задолженија, обврски и права и да соз-
даваат услови за активно, мобилно и целосно ос-
тварување на интенциите на Резолуцијата за раз-
вој во 1974 година. За таа цел да зајакне одго-
ворноста на раководните и самоуправните орга-
ни во организациите на здружен труд. 

Во оваа смисла значајна е и ангажираноста на 
Стопанската комора на Македонија и собранијата 
на општините, 
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Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, во рамките на 
своите надлежности, ќе го следи извршувањето на 
утврдените задачи, ќе го известува Собранието и 
по потреба ќе презема и други мерки за доследна 
реализација на утврдените насоки и задачи. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-31-65 
28 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

477. 
Врз основа на член 10 од Законот за општес-

твено договарање и самоуправно спогодување за 
основите и мерилата за распределба на доходот 
и личните доходи и општествено насочување на 
распределбата на доходот („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/71), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, Републичката конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Македонија, Централниот комитет на Со-
јузот на комунистите на Македонија, Претседа-
телството на Сојузот на синдикатите на Македо-
нија, Републичкиот одбор на Сојузот на здру-
женијата на борците од народноослободителната 
војна на Македонија и Стопанската комора на 
Македонија, на ден 25 декември 1973 година, ги 
извршија следните измени и дополненија на 

ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УСО-
ГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН 
ДОХОД И НА ПРИМАЊАТА НА ПРАТЕНИЦИ-
ТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРААТ 
ИЛИ ИМЕНУВААТ СОБРАНИЕТО, ОПШТЕС-

ТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во посебниот општествен договор за крите-

риумите и мерилата за усогласување на надоме-
стокот на личен доход и примањата на прате-
ниците и функционерите што ги избираат или 
именуваат Собранието, општествено-политичките 
организации и Стопанската комора на Македони-
ја („Службен весник на СРМ" бр. 44/72), во чле-
нот 4, став 1, алинеја 1, сврзникот „и" се брише, 

— во алинеја 2 на истиот член по зборот „го-
дина", наместо точка се става точка и запирка и 
сврзникот „и", 

— по алинеја 2 се додава алинеја 3 која гла-
си „работно искуство изразено во признаен пен-
зиски стаж''. 

Член 2 
Во член 7 ставот 1 се менува и гласи. 
„Надоместокот на личен доход утврден според 

член 5, 9 и 9а од овој договор, се зголемува по 
основ на зголемени животни трошоци во текот на 
годината, по дегресивна скала што ја утврдува 
заедничката комисија од член 15 од овој договор". 

Член 3 
По член 9 се додаваат два нови члена 9а и 

96 кои гласат: 

„Член 9а 
Надоместокот на личен доход, утврден според 

одредбите на член 9 на овој договор, се зголе-
мува по основ на работно искуство изразено во 
признаен пензиски стаж, и тоа: 

- од 5 ДО 10 години работен стаж 1% 

- од 10 ДО 15 години работен стаж 2% 
- од 15 ДО 20 години работен стаж 4% 
- од 20 ДО 25 години работен стаж 6% 
- од 25 ДО 30 години работен стаж 8% 
- од 30 ДО 35 години работен стаж 10% 
— преку 35 години работен стаж 12% 

За републичките пратеници или функционери 
— жени, кои имаат од 25 до 35 години пензиски 
стаж, процентот од став 1 на овој член се зголе-
мува за 2%. 

Член 96 
Најголемиот износ на надоместокот на лич-

ниот доход на републичките пратеници и функ-
ционери, утврден врз основа на член 9 и 9а од 
овој договор, не може да биде поголем од 8.000 
динари". 

Член 4 
Во член 14, став 1 се внесуваат две нови али-

неи кои гласат: 
„ - во случај на остварување право на пен-

зија, на републичкиот пратеник односно функ-
ционер му припаѓа надоместок во висина на три-
месечниот износ на надоместокот на личниот до-
ход, и 

— во случај на смрт на републички пратеник 
односно функционер, на лицето што го извршило 
погребот му припаѓа надоместок на име трошоци 
за погребот во висина на двомесечен надоместок 
на личниот доход на умрениот:". 

Член 5 
Одредбите на член 1, 2 и 3 ќе се применуваат 

од 1 јули 1973 година. 

Член 6 
Овие измени и дополнувања се сметаат за 

донесени кога ќе ги потпишат овластени претстав-
ници на сите потписници, а ќе се објават во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Број 11-3064 
25 декември 1973 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ НА ДОГОВОРОТ: 

За Собранието на СРМ: 
Филип Брајковски, с. р. 

За Републичката конференција на ССРНМ: 
Методија Зврцинов, с. р. 

За Централниот комитет на СКМ: 
Благоја Силјановски, с. р. 

За Претседателството на Сојузот на синдика-
тите на Македонија: 

Бурхан Адеми, с. р. 
За Републичкиот одбор на Сојузот на здру-
женијата на борците од НОВ: 

Хамид Таќи, с. р. 
За Стопанската комора на Македонија; 

Живко Трајковски, с. р. 
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478. 

Врз основа на член 17 и 35 од Законот за Из-
вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), Извршниот совет донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ И ТРОШОЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И 
РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО 
НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ 
ИМЕНУВААТ ОДНОСНО НАЗНАЧУВААТ ВО 

СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Во Одлуката за утврдување на личните до-
ходи и трошоците на функционерите и работни-
ците што ги именува односно назначува Изврш-
ниот совет или што се именуваат односно назна-
чуваат во согласност со Извршниот совет бр. 
12-2632/2 од 25. 12. 1972 година и 12-2813/1 од 13. 
7. 1973 година, по точка III се внесува нова точка 
IV која гласи: 

„Износот на личниот доход на функционери-
те од точка I, П и Ш на оваа одлука, утврден за 
соодветната функција пред 1 јули 1973 година, 
се зголемува на име на работно искуство изразено 
во признаен пензиски стаж и тоа: 

—-од 5 до 10 години стаж 1% 
—- над 10 до 15 години стаж 20/о 
—1 над 15 до 20 години стаж 4% 
—- над 20 до 25 години стаж 6% 
— над 25 до 30 години стаж 80/о 
—- над 30 до 35 години стаж 10% и 
— над 35 години стаж 12в/о 

За функционерите и работниците — жени, кои 
имаат од 25 до 35 години пензиски стаж процен-
тот од став I на оваа точка се зголемува за 2'%." 

Точките IV до VIII стануваат точки V до IX 
II. Во новата точка V по ставот 2 се додава 

нов став 3 кој гласи: 
„Функционерите на сојузната управа кои по 

истекнувањето на мандатот, односно разрешува-
њето од функцијата ќе бидат преземени на рас-
полагање во Извршниот совет, до именувањето на 
нова должност имаат право на надоместок на ли-
чен доход во износ на просечниот личен доход 
што го оствариле во последните 12 месеци." 

Ставот 7 се менува и гласи: 
„Личниот доход утврден според претходните 

точки од оваа одлука, се зголемува по основот на 
зголемени животни трошоци во текот на година-
та по дегресивна скала што ќе биде утврдена за 
зголемување на надоместокот на личен доход на 
пратениците и функционерите што ги избира и 
именува Собранието на СРМ". 

Ставовите 3 до 7 стануваат ставови 4 до 8. 
По ставот 8 се додава нов став кој гласи: 
„Најголемиот износ на личен доход на функ-

ционерите и работниците, утврден според одред-
бите на оваа одлука, не може да биде поголем од 
износот утврден со Посебниот општествен до-
говор". 

III. Во новата точка VII по ставот 6 се дода-
ваат два нови става кои гласат: 

„Во случај на смрт на функционер, односно 
работник, на лицето што го извршило погребот 
му припаѓа надоместок на име трошоци за по-
греб во височина на двомесечниот личен доход 
на умрениот. 

Во случај на остварување право на пензија 
на функционерите и работниците им припаѓа на-
доместок во височина на тримесечен износ на 
личниот доход". 

Ставот 7 станува став 9. 

IV. Одредбите од точка I став 1 и 2 и точка 
II став 3 и 4 од оваа одлука ќе се применуваат 
од 1 јули 1973 година. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-3449/1 
25 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

479. 
Врз основа на точка V став 1, 2 и 3 од Од-

луката за утврдување на личните доходи и тро-
шоците на функционерите и работниците што ги 
именува односно назначува Извршниот совет или 
што се именуваат односно назначуваат во соглас-
ност со Извршниот совет, Административната ко-
мисија на Извршниот совет, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ПАТУ-
ВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И 
РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО 
НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО 
СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО НАЗНАЧУВААТ ВО 

СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I 
Висината на дневниците за патување во зе-

мјата изнесуваат: 
1. за патување на територијата на Социјалис-

тичка Република Македонија 160.— динари; 
2. за патување надвор од територијата на Со-

цијалистичка Република Македонија 220.— динари. 

II 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката број 10-1118/1 од 14. 
4. 1973 година, објавена во „Службен весник на 
СРМ" бр. 18/73. 

III 
Оваа одлука ќе се применува од 1. I 1974 

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

Бр. 10-3269/1 
17 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната комисија, 
Јездимир Богдански, с. р. 

480. 
Уставниот суд на Македонија, решавајќи по 

спорот поведен од работничкиот совет на Гра-
дежното претпријатие „Козјак" во Куманово на 
основа на заклучоците од собирите на работниците 
од работните единици I и II градилиште, услужен 
погон и дирекција во поглед на исполнувањето на 
условите за организирање на Погонот за произ-
водство на тули и керамиди во основна органи-
зација на здружениот труд, по одржаната јавна 
расправа на 19 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Погонот за производ-
ство на тули и керамиди на Градежното прет-
пријатие „Козјак" во Куманово ги исполнува ус-
ловите за организирање во основна организапија 
на здружениот труд. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Градежното претпријатие „Ко-
зјак" во Куманово на начин утврден во статутот 
за објавување на општите акти. 
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3. Работничкиот совет на Градежното претпри-
јатие ,,Козјак" во Куманово на основа на заклу-
чоците од собирите на работниците од работните 
единици I и II градилиште, услужен погон и ди-
рекција му поднесе на Уставниот суд на Маке-
донија предлог за поведување спор во поглед на 
исполнувањето на условите Погонот за производ-
ство на тули и керамиди да се организира во ос-
новна организација на здружениот труд . 

Според наводите во предлогот Погонот за про-
изводство на тули и керамиди, и покрај тоа што 
претставувал работна целина во која резултатот 
на заедничкиот труд можел да се потврди како 
вредност на пазарот, не ги исполнувал условите 
за организирање во основна организација на здру-
жениот труд затоа што немал свои обртни сред-
ства и поради тоа не ќе можел нормално да ја 
врши својата дејност. Освен тоа, подносителот на 
предлогот смета дека организирањето на погонот 
во основна организација на здружениот труд е 
извршено спротивно на постапката предвидена во 
Законот за конституирање и запишување во суд-
скиот регистар на организациите на здружениот 
труд затоа што одлуката за организирање во ос-
новна организација на здружениот труд била до-
несена врз основа на анализа која содржела по-
датоци за постојната економска и финансиска со-
стојба само за погонот и што била подготвена и 
разгледана само од работниците на тој погон 

Во одговорот на предлогот за поведување на 
спор Погонот за производство на тули и кера-
миди ги оспори наводите во предлогот и смета де-
ка организирањето во основна организација на 
здружениот труд е извршено во согласност со Ус-
тавот и законот. 

4. На основа податоците содржани во писме-
ните прилози и доказите поднесени на јавната 
расправа, Судот утврди дека работниците на По-
гонот за производство на тули и керамиди на 
Градежното претпријатие „Козјак" во Куманово, 
на собирот одржан на 28 јуни 1973 година, откако 
ја разгледале анализата за економската положба 
и работата на погонот, донеле одлука погонот да 
се организира во основна организација на здру-
жениот труд и дека за оваа одлука се изјасниле 
140 од вкупно 150 вработени во погонот. Судот 
исто така утврди дека Погонот за производство 
на тули и керамиди пред неговото припојување 
кон Градежното претпријатие „Козјак" во Кума-
ново во 1965 година, делувал како самостојно 
претпријатие за производство нт тули и керами-
ди „Кик" Куманово и дека до организирањето во 
основна организација на здружениот труд имал 
положба на погон без својство на правно липе, 
но со одредени самоуправни права и своја Ж И Р О 
сметка. Судот потоа утврди дека погонот распо-
лага со основни средства во вредност од околу 
10 ООО ООО динари и обртни средства од ОКОЛУ 
1.000 ООО динари и дека во 1972 година остварил 
вкупен приход во износ од 8 927 914 динари Судот 
најпосле утврди дека погонот повеќе од полови-
ната од своите производи ги продава на пазарот 
надвор од претпријатието, а само помалиот дел 
од нив бил користен од другите делови на прет-
пријатието. 

Со оглед на тоа што Погонот за производство 
на тули и керамиди до 1965 година претставувал 
самостојно претпријатие, што неговата дејност ка-
ко дел на Градежното претпријатие „Козјак" во 
Куманово претставува заокружена производстве-
на целина, што тој располага со основни и обрт-
ни средства и што со продажбата на своите про-
изводи остварува доход, Судот утврди дека пого-
нот ги исполнува условите за организирање во 
основна организација на здружениот труд предви-
дени во ставот 2 на точка 2 од Амандманот XVIII 
на Уставот на СР Македонија односно во членот 
33 од Законот за конституирање и запишување во 
судскиот регистар на организациите на здруже-
ниот труд според кои работниците во секој дел 
на работната организација (претпријатие, устано-

ва и сл) што претставува работна целина во која 
резултатот од нивниот заеднички труд може да 
се потврди како вредност на пазарот или во ра-
ботната организација и кој врз таа основа може 
самостојно да се изрази, имаат право таквиот дел 
да го организираат во основна организација на 
здружениот труд. 

На основа на изнесеното Судот одлучи како 
во точката 1 на ова решение 

У. бр. 67/73 
19 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, с. р. 

481. 
Уставниот суд на Македонија, решавајќи по 

спорот поведен од работниците на погонот во Ти-
тов Велес на Претпријатието за дистрибуција и 
производство на електрична енергија „Електрома-
кедонија" во Скопје во поглед на исполнувањето 
на условите за организирање на работната единица 
во Кавадарци во основна организација на здруже-
ниот труд, по одржаната јавна расправа на 15 но-
ември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се утврдува дека работната единица во Ка-
вадарци од погонот во Титов Велес на Претпри-
јатието за дистрибуција и производство на елек-
трична енергија „Електромакедонија" во Скопје ги 
исполнува условите за организирање во основна 
организација на здружениот труд. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Претпријатието за дистрибу-
ција и производство на електрична енергија „Елек-
тромакедонија" во Скопје на начин утврден во ста-
тутот за објавување на општите акти. 

3. Работниците на погонот во Титов Велес на 
Претпријатието за дистрибуција и производство на 
електрична енергија „Електромакедонија" во Скоп-
је му поднесоа на Уставниот суд на Македонија 
предлог за поведување спор во поглед на исполну-
вањето на условите работната единица во Кава-
дарци да се организира во основна организација 
на здружениот труд. 

Подносителот на предлогот смета дека работ-
ната единица во Кавадарци не ги исполнува усло-
вите за организирање во основна организација на 
здружениот труд затоа што, со оглед на тоа што 
нема сопствена 35 киловатна мрежа и што во од-
носите со трети лица истапува заеднички со пого-
нот како целина, не претставува работна целина 
ниту пак резултатот на заедничкиот вложен труд 
на работниците во работната единица може да се 
потврди како вредност на пазарот. Подносителот 
на предлогот исто така смета дека организирањето 
на работната единица во Кавадарци во основна ор-
ганизација на здружениот труд е извршено спро-
тивно на постапката предвидена во Законот за кон-
ституирање и запишување во судскиот регистар 
на организациите на здружениот труд затоа што 
одлуката за организирање во основна организација 
на здружениот труд била донесена без претходно 
да е подготвена и разгледана од работниците со-' 
одветна анализа. 

Во одговорот работната единица во Кавадарци 
ги оспори наводите на подносителот на предлогот 
и смета дека организирањето во основна организа-
ција на здружениот труд е извршено во согласност 
со Уставот и законот. 

4 На основа податоците во писмените прилози 
и доказите поднесени на јавната расправа, Судот 
утврди дека работниците на работната единица во 
Кавадарци на собирот одржан на 18 јуни 1973 го-
дина, откако разгледале соодветен материјал за 
економската положба и работата на единицата, до-



31 декември 1973 бр. 47 - Стр. 1349 

неле одлука работната единица да се организира 
во основна организации на здружениот труд, за 
што се измениле 25 од вкупно 26 вработени во ра-
ботната единица. Со оглед на тоа Судот утврди де-
ка одлуката за организираше на работната единица 
во Кавадарци во основна организација на здруже-
ниот труд во поглед на постапката според КОЈ а е 
донесена не е во спротивност со членот 34 од За-
конот за конституирање и запишување во судскиот 
регистар на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73). 

Судот исто така утврди дека работната еди-
ница во Кавадарци, пред основањето на Претпри-
јатието за дистрибуција и производство на елек-
трична енергија „Електромакедонија" — Скопје во 
1963 година, претставувала посебно претпријатие и 
дека до организирањето во основна организација на 
здружениот труд имала статус на организација на 
здружен труд со определени самоуправни пра-
ва. Судот потоа утврди дека потрошувачката на 
електрична енергија на подрачјето на кое работ-
ната единица ја врши својата дејност во 1972 година 
изнесувала преку 19.000.000 киловатчасови и дека 
може да се очекува значително зголемување на 
таа потрошувачка со реализирањето на определени 
зафати за искористувањето на рудните богатства 
во ова подрачје. Исто така Судот утврди дека ра-
ботната единица во Кавадарци располага со основ-
ни средства во вредност од околу 12.000.000 динари 
и дека во 1972 година остварила вкупен приход во 
износ од 7.761.000 динари а доход во износ од 
1.925.000 динари од кој 50,5% се издвоени во фон-
дови. 

Со оглед на тоа што работната единица во Ка-
вадарци имала статус на посебно електродистри-
бутивно претпријатие, што како дел на Претпри-
јатието за дистрибуција и производство на елек-
трична енергија „Електромакедонија" — Скопје ра-
сполага со електродистрибутивна мрежа и построј-
ки и ги снабдува со електрична енергија потро-
шувачите од подрачјето на кое делува и што со 
продажбата на електричната енергија и извршу-
вањето на други услуги остварува доход, Судот 
смета дека работната единица во Кавадарци прет-
ставува работна целина и дека во ОВОЈ дел на прет-
пријатието заедничкиот вложен труд на работни-

ците може да се потврди како вредност на паза-
рот и во рамките на претпријатието и може са-
мостојно да се изрази. Поради тоа Судот утврди 
дека се исполнети условите за организирање на 
основна организација на здружениот труд предви-
дени во ставот 2 на точка 2 од Амандманот XVIII 
на Уставот на СР Македонија односно во членот 
33 од Законот за конституирање и запишување во 
судскиот регистар на организациите на здружениот 
труд според кои работниците во секој дел на ра-
ботната организација (претпријатие, установа и сл.) 
што претставува работна целина во која резулта-
тот од нивниот заеднички труд може да се потвр-
ди како вредност на пазарот или во работната ор-
ганизација и КОЈ врз таа основа може самостојно 
да се изрази, имаат право таквиот дел да го орга-
низираат во основна организација на здружениот 
труд. Ценејќи ги наводите на подносителот на 
предлогот дека работната единица во Кавадарци 
нема своја 35 киловолтна мрежа и дека поради тоа 
не може самостојно да ја врши својата дејност, Су-
дот утврди дека на подрачјето на кое делува оваа 
работна единица таква мрежа постои и дека со ор-
д и н и р а њ е т о во основна организација на здруже-
ниот труд овој дел од работната организација не 
се доведува во поинаква положба од досегашната 
која му овозможуваше самостојно вршење на не-
говата дејност — снабдување со електрична енер-
гија на потрошувачите од подрачјето на кое таа 
делува. Прашањето, пак, за распоредувањето на 
средствата што ги користат деловите на претпри-
јатието кои се организирани во основни организа-
ции на здружениот труд се уредува со самоуп-
равна спогодба за нивното здружување во ра-
ботна организација, поради што Судот овој навод 
го оцени за неоснован. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 73/73 
15 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

161. 
Врз основа на член 148 и 149 став 5 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 
точка 6 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
24 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС 

ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Стапката на основниот придонес за пензиското 

и инвалидското осигурување за 1974 година се оп-
ределува во височина од 8,5% од бруто износите 
на личните доходи и другите примања што слу-
жат за утврдување на пензиската основа, односно 
во височина од 11,95% од нето износите на лични-

те доходи и другите примања што служат за ут-
врдување на пензиската основа. 

Пресметувањето и уплатувањето на основниот 
придонес за пензиско и инвалидско осигурување 
со примена на стапката на тој придонес на нето 
личните доходи и другите примања што служат за 
утврдување на пензиската основа определена во 
претходниот став ќе се применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личните 
доходи кои служат како основа за определување 
на износите на придонесот по почетокот на приме-
ната на оваа одлука. ^ 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3060/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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162. 
Врз основа на член 148 и 149 став 4 од Зако-

нот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 
став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонка, на седницата одржана 
на 24 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС 
ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ШТО СЕ 

СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 1974 
ГОДИНА 

I 
Додатниот придонес за стажот на осигурувч-

њето што се смета со зголемено траење служи за 
покривање на зголемените обврски на пензиското 
и инвалидското осигурување што настануваат по-
ради сметањето на стажот на осигурувањето со 
310лемен0 траење и со намалување на старосната 
граница на осигурениците на одредени работни ме-
ста односно работи. 

II 
Додатниот придонес од точка I на оваа одлука 

го плаќаат организациите по стапка од: 
а) 4,25% на бруто, односно 5,98% на нето осно-

вица — за работниците вработени на работни ме-
ста на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се сметаат како 18 месеци стаж па 
осигурување; 

б) 2,83% на бруто, односно 3,98% на нето осно-
вица — за работниците вработени на работни ме-
ста на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се сметаат како 16 месеци стаж на 
осигурување; 

в) 2,13% на бруто, односно 2,99% на нето осно-
вица — за работниците вработени на работни места 
на кои секои 12 месеци ефективно поминати на 
работа им се сметаат како 15 месеци стаж на оси-
гурување; 

г) 1,42% на бруто, односно 2,00% на нето осно-
вица — за работниците вработени на работни ме-
ста на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се сметаат како 14 месеци стаж на 
осигурување. 

III 
Додатниот придонес за пензиското и инвалид-

ското осигурување по стапките од точка И на оваа 
одлука се пресметува на бруто личниот доход на 
работниците вработени на работни места односно 
работи на кои стажот на осигурувањето им се сме-
та со зголемено траење. 

Со оваа одлука се опфатени и осигурениците 
од член 116 од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

Пресметувањето и наплатата на додатниот при-
донес со примена на стапките на ТОЈ придонес на 
нето личните доходи, определени во точка И ќе се 
применува само во случај ако дојде до промена на 
бруто износите на личните доходи кои служат ка-
ко основа за определување износите на придоне-
сот по почетокот на примената на оваа одлука. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3068/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

163. 
Врз основа на член 148 и 149 став 5 од За-

конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 
став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
н к а („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 24 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРСКА СО 
ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ ПРОСЕК 

ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Додатен придонес за инвалидско осигурување 

за покривање на трошоците на инвалидското оси-
гурување што настанале во врска со инвалидноста 
над утврдениот просек во 1974 година, плаќаат сите 
организации кои според СВОЈ ата деЈност спаѓаат во 
групите на деЈности во кои броЈот на инвалидите 
го надминува определениот просек и се опфатени 
со оваа одлука. 

II 
Додатниот придонес од точка I на оваа одлука 

го плаќаат организациите кои според својата деј-
ност се распределени во следните групи на деј-
ности : 

— 121, 124, 128, 211 и 620 - по стапка од 0,39 
бруто односно 0,55 нето; 

— 111, 117, 128, 131, 412 и 511 - по стапка од 
0,52 бруто односно 0,73 нето; 

- 116, 129, 213, 515 и 740 по стапка од 0,66 бруто 
односно 0,92 нето; 

— 115 по стапка од 1,05 бруто односно 1,47 
нето. 

III 
Работните организации кои вработуваат ин-

валиди на трудот од П и Ш категорија на инва-
лидност со полно работно време можат да бараат 
намалување на стапката на додатниот придонес :јд 
точка П на оваа одлука, и тоа за: 

— 10% ако во просек вработуваат еден инва-
лид на трудот на 71 до 100 активни осигуреници; 

— 15% ако во просек вработуваат еден инва-
лид на трудот на 51 до 70 активни осигуреници, и 

— 20% ако во просек вработуваат еден инва-
лид на 1рудот до 50 активни осигуреници. 

Во бројот на вработените инвалиди на трудот 
не влегуваат оние кои работната организација е 
должна да ги вработи согласно законот. 

IV 
За измени на стапките односно престанување на 

обврската за плаќање на овој придонес поради 
знатно изменети услови односно околности ка ј од-
делни организации, одлучуваат стручните служби 
на заедниците на здравственото осигурување на 
работниците по службена должност или на пред-
лог на заинтересираната организација. 

Намалените стапки на додатниот придонес спо-
ред оваа одлука се применуваат од првиот ден на 
наредниот месец по поднесување на барањето ча 
намалување стапката на додатниот придонес. 

V 
Додатниот придонес за инвалидско осигурува-

ње по стапките од точката И на оваа одлука се 
пресметува од износот на бруто личниот доход 
остварен од работа во редовно работно време, од 



М декември 1973 

работа подолга од полното работно време и по 
основа на дополнителна работа, а се плаќа од до-
ходот. 

Пресметувањето и наплатата на додатниот при-
донес со примена на стапките на тој придонес на 
нето личен доход остварени од работа во редовно 
работно време, од работа подолга од полното ра-
ботно време и по основа на дополнителна работа 
определени во точката II на оваа одлука ќе се 
применува само во случај ако дојде до промена на 
бруто износите на личните доходи кои служат како 
основа за определување на износите на придонесот 
по почетокот на примената на оваа одлука. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македониј а". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3062/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

164. 
Врз основа на член 147 и 148 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 
точка 7 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
24 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Финансискиот план на Фондот на пензиското 

и инвалидското осигурување на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија за 1974 година се утврдува со следниве: 

во мил. динари 
П р и х о д и 

1. Основен придонес 889,02 

2. Додатни придонеси 12,34 
3. Учество на Федерацијата во финан-

сирањето на пензиското и инвалид-
ското осигурување 140,66 

4. Учество на Републиката во финан-
сирањето на пензиското и инвалид-
ското осигурување 9,03 

5. Други приходи 3,21 

Вкупни приходи: 1.054,26 

Бр. 47 - Стр. 1351 

Издвојувања: 
1. За резервата на Фондот 72,11 

2. За помагање закрепнувањето на пен-
зионерите 12,88 

Вкупни издвојувања: 84,99 

Приходи по издвојување 969,27 

Вишок на расходи над приходите 97,97 

Р а с х о д и 

1. Старосни пензии со додатоци 485,29 

2. Инвалидски пензии со додатоци 182,18 

3. Семејни пензии со додатоци 179,64 

4. Паричен надоместок за случај на 
телесно оштетување 5,54 

5. Додаток за помош и нега на трудо-
вите инвалиди и слепи работници 5,76 

6. Надоместок за рехабилитација 6,69 
7 Надоместок до стапувањето на соод-

ветна работа 6,84 

8. Надоместок поради вработување со 
скратено работно време 3,93 

9. Надоместок поради помал личен доход 
на друга работа 1,33 

10. Надоместок на патни трошоци и 
дневници 0,28 

11. Инвестиции за рехабилитација и вра-
ботување на инвалидите на трудот 3,00 

12. Придонес за здравствена заштита на 
пензионерите 88,36 

13. Придонес за додаток на деца и непо-
средна детска заштита 26,17 

14. Придонес за станбена изградба 34,89 

15. Придонес за Сојузот на заедниците 0,21 

16. Придонес за студиско и научно-истра-
жувачка работа 0,20 

17. Надоместок за стручните служби 26,16 

18. Други трошоци 9,83 
Вкупни расходи: 1.066,24 

II 

Вишокот на расходите над приходите плани-
рани за 1974 година ќе се покрие со расположиви-
те средства на резервата на Фондот. 

III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-3063/1 

24 декември 1973 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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П Р Е Г Л Е Д 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ ЗА 1974 ГОДИНА 
во мил. динари 

О П И 

1 

И з н о с Индекси 

Оценка План 
1973 1974 Ј . 1. 

2 з 4 

I. Приходи од: 
1. Основен придонес 
2. Додатни придонеси 
3. Учество на Федерацијата во финансирањето на пензиското 

и инвалидското осигурување 
4. Учество на Републиката во финансирањето на пензиското 

и инвалидското осигурување 
5. Останато 

Вкупни приходи. 
— издвојување за резерва 
— издвојување за помагање закрепнувањето на пензио-

нерите 
1. Расходи за: 

1. Старосни пензии 
2. Инвалидски пензии 
3. Семејни пензии 
4. Паричен надоместок за случај на телесно оштетување 
5. Додаток за помош и нега на инвалиди на трудот и слепи 

работници 
6. Надоместок за рехабилитација 
7. Надоместок до стапувањето на соодветна работа 
8. Надоместок поради вработување со скратено работно време 
9. Надоместок поради помал личен доход на друга работа 

10. Надоместок за патни трошоци и дневници 
11. Инвестиции за рехабилитација и вработување на инвалидите 

на трудот 
12. Придонес за здравствена заштита 
13. Придонес за додаток на деца и непосредна детска заштита 
14. Средства за станбена изградба 
15. Придонес за сојузот на заедниците 
16. Придонес за студиска и научно-истражувачка работа 
17. Надоместок на Стручната служба 
18. Други трошоци 

Вкупни расходи: 
Вишок на расходи над приходите^^^ -

720,34 889,02 123,41 
10,20 12,34 120,98 

113,79 140,66 123,61 
8,46 9,03 106,74 
2,61 3,21 123,00 

855,40 1.054,26 123,24 
58,44 72,11 123,39 

10,08 12,88 127,77 

786,88 969,27 123,18 
384,28 485,29 126,29 
146,73 182,18 124,16 
141,22 179,64 127,21 

4,50 5,54 123,11 
4.68 5,76 123,07 
5,56 6,69 120,32 
5.65 6,84 121,06 
3,25 3,93 120,92 
1,10 1,33 120,91 
0,23 0,28 121,74 
4,00 3,00 100,00 

69,51 88,36 127,11 
24,02 26,17 108,95 
27,70 34,89 125,97 
0,18 0,21 116,67 
0,20 0,20 100,00 

14,43 18,04 125,00 
17,10 9,83 57.19 

854,34 1.059,18 123,98 
- 67,46 - 89,91 133,28 

165. 
Врз основа на член 147 од Законот за пензис-

к о т о и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 7 
од Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 24 де-
кември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1974 
ГОДИНА 

I 

Финансирањето на Стручната служба на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија во првото тримесечје од 1974 
година ќе се врши сразмерно на просечните ме-
сечни приходи и расходи на Стручната служба во 
1973 година зголемено со 10%. 

I I 

Приходите што ќе се остварат и расходите што 
ќе се извршат во текот на временото финансира-
ње во првото тримесечје на 1974 година чинат со-
ставен дел на финансискиот план на Стручната 
служба на Заедницата на пензиското инвалид-
ското осигурување на Македонија за 1974 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3064/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 

Претседател, 
Мара Митанова, с. р. 
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166. 
Врз основа на член 147 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 
7 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 24 декем-
ври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ФОНДОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ 
ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СТАРОСНА, 
ИНВАЛИДСКА И СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА ЗА 1974 

ГОДИНА 

I 
Финансискиот план на Фондот за решавање 

на станбените потреби на корисниците на старосна, 
инвалидска и семејна пензија се утврдува со след-
ните: 

во илјади динари 

I. С р е д с т в а 
1. Пренесени средства од минатата 

година 24.327 

2. Придонеси од: 

— инвалидските и пензиските примања 34.340 

— примања по основ на рехаби-
литација и вработување на ин-
валидите на трудот 550 

3. Други приходи (интерес и друго) 172 
Вкупно средства: 59.389 

II. Р а с х о д и 

1. Учество во финансирањето на 
Стручната служба за вршење на 
работите на Фондот 225 

2. Надоместок за работа на комисиите 
за решавање на станбените потреби 
на пензионерите 20 

3. Надоместок на филијалите на 
Стопанската банка — Скопје за вр-
шење на работите на Фондот и 
трошоци на паричен и платен промет 467 

Вкупни расходи: 712 

Ш. Средства за станбена изградба 
1. Доделени неповратни средства за 

станбена изградба 12.250 
2. Средства за кредитирање на инди-

видуалната станбена изградба и 
останати расположиви средства 46.427 
Вкупни средства за станбена изградба 58.677 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-3065/1 

24 декември 1973 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Миланова, с. р. 

167. 
Врз основа на член 147 и 148 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 
точка 8 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 24 
декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ОД 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИС-
К О Т О И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1974 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НО СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА РЕЗЕРВАТА НА ФОН-
ДОТ И ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО 

ЌЕ СЛУЖАТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

I 
Од приходите остварени со придонесите за пен-

зиското и инвалидското осигурување во 1974 го-
дина, за резервата на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување се издвојуваат средства 
во височина од 8% од тие приходи. 

II 
Дел од средствата за резервата што ќе служи 

за обртни средства на Фондот се утврдува во ви-
сочина од 10% од вкупно остварените расходи на 
Фондот во 1973 година. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден но 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-3066/1 

24 декември 1973 година 
Скопје Претседател, 

Мара Миланова, с. р. 

168. 
Врз основа на член 148 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72) и член 203 став 1 точка 
19 и член 246 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 24 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ ЗАКРЕПНУВАЊЕТО 
НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ ВО 1974 ГОДИНА 

I 
Од вкупните средства на Фондот на пензиско-

то и инвалидското осигурување ќе се издвојуваат 
во 1974 година наменски средства за помагање за-
крепнувањето на корисниците на пензија и на 
определени права од инвалидското осигурување по 
стапка од 1,5% од вкупниот износ на исплатените 
пензиски примања и исплатениот надоместок па 
материјалното обезбедување во врска со професио-
налната рехабилитација и на привремениот надо-
месток во врска со вработувањето, освен додатокот 
за помош и нега. 
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И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3067/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

169. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 125 од Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 24 декември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА 

НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ 

I 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање за определување правото и височината на 
заштитниот додаток на пензијата се утврдува во 
износ од 880 динари. 

II 
Определувањето на новиот износ на заштитни-

от додаток според граничниот износ на најниското 
пензиско примање утврден со претходната точка на 
корисниците на тој додаток што ќе бидат затечени 
како такви на 1 јануари 1974 година ќе го изврши 
Стручната служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија по служ-
бена должност, без донесување на писмени реше-
нија. 

Ш 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за граничниот износ на 
најниското пензиско примање, за износот на за-
штитниот додаток и другите услови за обезбедува-
ње, користење и губење право на тој додаток 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/71, 18/71, 27/71, 
39/71 и 45/71). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3068/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

170. 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 26 став 2 
од Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 24 де-
кември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈНИЗОК ИЗНОС НА 

ПЕНЗИИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Најнискиот износ на пензиите за 1974 година 

изнесува 450 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3069/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, с. р. 

171. 

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72) и член 23 и 24 од Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 24 декември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА 
НАЈВИСОКИТЕ ПЕНЗИСКИ ОСНОВИ ЗА 1974 

ГОДИНА 

I 
Граничниот износ на највисоките пензиски ос-

нови од кои може да се одреди пензија во 1974 го-
дина се определува во износ, и тоа: 

— за осигурениците кои работеле на работни 
места за кои се бара висока стручна подготовка (I 
категорија) 5.500 динари; 

— за осигурениците кои работеле на работни 
места за кои се бара виша стручна подготовка, од-
носно стручна подготовка на висококвалификуван 
работник (II категорија) 4.400 динари; 

— за осигурениците кои работеле на работни 
места за кои се бара средна стручна подготовка, 
односно стручна подготовка на квалификуван ра-
ботник (Ш категорија) 3.520 динари; 

— за осигурениците кои работеле на работни 
места за кои се бара нижа стручна подготовка, од-
носно стручна подготовка на приучен — полуква-
лификуван работник (IV категорија) 2.860 динари; 

— за осигурениците кои работеле на работни 
места за кои не се бара стручна подготовка (V ка-
тегорија) 2.200 динари. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува за определување на пензиите што ќе 
се остваруваат со важност од 1 јануари 1974 година 
натаму. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3070/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

172. 

Врз основа на член 28 и 41 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72) и член 127 и 129 од Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 28/72), Собранието на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 24 декември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ВИСОЧИНАТА НА ПРИХОДИТЕ НА КОРИСНИ-
КОТ НА ПЕНЗИЈА И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО 
ДОМАЌИНСТВО ОД КОИ ЗАВИСИ ПРАВОТО НА 

ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА 

I 
Во точката I од Одлуката за утврдување висо-

чината на приходите на корисникот на пензија и 
членовите на неговото домаќинство од кои зависи 
правото на заштитен додаток на пензијата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/73), се вршат следниве 
измени: 

— во ставот 2 под 1) бројката „300" се заменува 
со бројката „360"; 

— во ставот 2 под 2) бројката „120" се заме-
нува со бројката „144"; 

— во ставот 2 под 3) бројката „120" се замену-
ва со бројката „144". 

II 
Во точката I став 4 од истата одлука, во ред 

7 бројката „30" се заменува со бројката „36", а во 
ред 12 бројката „300" се заменува со бројката „360". 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3071/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Мананова, с. р. 

173. 
Врз основа на член 118 став 1 точка 1 и став 

2 од Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 36/72) и 
член 138 став 1 точка 1 и 3 од Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, („Службен весник на СРМ" бр. 
28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧ-
НИОТ НАДОМЕСТОК ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУ-

ВАЊЕ 

I 
Со оваа одлука се врши усогласување на пен-

зиите и паричниот надоместок за телесно оштету-
вање според одредбите на членот 138 став 1 точка 
1 и 3 и член 73 став 3 од Статутот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Статут). 

На зголемувањето од претходниот став подле-
жат и привремените пензии според членот 38 од 
Статутот, сразмерниот дел на пензијата определен 
за времето поминато на работа во СФРЈ, на ко-
рисниците на пензии врз основа на меѓународни 
конвенции за социјално осигурување остварени со 
важност до 31 декември 1972 година, како и исклу-
чително признаените пензии според член 27 и 44 
од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање остварени до 30 јуни 1973 година. 

И 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

без заштитниот додаток, определени од пензиска 
основа во која се влезени личните доходи оства-
рени заклучно со 31 декември 1972 година, како и 
пензиите од точката I став 2 од оваа одлука се 
зголемуваат, и тоа: 

1) заради усогласување со движењето на про-
сечните трошоци на животот во СР Македонија во 
1973 година — за 14,7% и 56,70 динари во фиксен 
износ, и 

2) заради усогласување според одредбите на 
членот 138 став 1 точка 3 од Статутот: 

— старосните пензии и семејните пензии оства-
рени по основа на старосна пензија — за 2%, и 

— инвалидските пензии и семејните пензии 
остварени по основа на инвалидска пензија — за 
3%. 

Ако според конечно утврдениот индекс на дви-
жењето на просечните трошоци на животот за 
1973 година во однос на 1972 година се покаже раз-
лика поголема од 1% во однос на оценетиот износ 
на движењето на тие трошоци (21,2%), дополни-
телно ќе се изврши соодветна корекција на усо-
гласувањето на пензиите по таа основа, а до колку 
процентот на разликата биде понизок од 1% тој 
износ ќе се засмета при усогласувањето на пен-
зиите со движењето на просечните трошоци на жи-
вотот во 1975 година. 

III 
Усогласувањето на пензиите според одредбите 

на точката И под 1) и 2) од оваа одлука ќе се 
изврши едновремено на тој начин што ќе се со-
берат зголемувањата на пензиите по обете основи. 

IV 
Паричниот надоместок за телесно оштетување 

се зголемува за 21%. 
Одредбите од претходниот став ќе се примену-

ваат при остварување на паричен надоместок за 
телесно оштетување од 1 јануари 1974 година. 

V 
Како основица за определување износот на 

зголемувањето на пензиите и паричниот надомес-
ток за телесно оштетување според точките II и IV 
од оваа одлука служи износот на пензијата без за-
штитниот додаток и надоместокот за телесно ош-
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тетување што на корисникот му следувал за ме-
сец декември 1973 година, не земајќи го предвид 
зголемувањето на пензиите според Одлуката за вон-
редна валоризација на пензиите („Службен весник 
на СРМ" бр. 37/73). 

VI 
На пензиите зголемени според одредбите па 

точката II од оваа одлука се додава износот на 
заштитниот додаток определен според одредбите на 
соодветната одлука. 

VII 
Од усогласувањето на пензиите според одред-

бите на точката II од оваа одлука се исклучуваат 
пензиите на борците од Народноослободителната 
војна од пред 9 септември 1943 година и шпански-
те борци, на кои во 1974 година пензијата ќе им 
биде повторно определена од нова пензиска осно-
ва според одредбите на членот 42 став 2 од Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
35/72). 

VIII 
Зголемувањето на пензиите и паричниот надо-

месток за телесно оштетување според озаа одлука 
следува од 1 јануари 1974 година. 

IX 
Усогласувањето на пензиите и паричниот надо-

месток за телесно оштетување според одредбите на 
оваа одлука ќе се изврши, и тоа: 

1) на пензиските примања за кои е донесено 
решение до влегувањето во сила на оваа одлука 
— од Стручната служба на Заедницата на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија 
по службена должност, без донесување на писмено 
решение; 

2) на пензиските примања за кои решение за 
остварување на правото ќе се донесе по влегува-
њето во сила на оваа одлука од овластените струч-
ни служби за донесување на решенија за правата 
од пензиското и инвалидското осигурување во прв 
степен, при донесувањето на решението. 

X 
Појаснувања за примената на одделните од-

редби од оваа одлука дава Стручната служба на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3072/1 
24 декември 1973 година 

Скопје Претседател, 
Мара Минанова, с. р. 

174. 
Врз основа на член 89 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72), Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА МАТЕРИЈАЛНОТО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 
СО ПРАВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИ-

ТАЦИЈА 

I 
На инвалидите на трудот на кои им е приз-

нато право на професионална рехабилитација, ма-
теријалното обезбедување определено според член 
97 став 1 од Статутот на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија 

(„Службен весник на СРМ" бр. 28/73) не може да 
изнесува помалку од 80% од граничниот износ на 
најниското пензиско примање. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3073/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, с. р. 

175. 

Врз основа на член 98 став 2 и член 118 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 24 де-
кември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДО-
МЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ДЕ-
ЦАТА ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕ-
МЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА 

ЖИВЕЕЊЕТО 

I 
На инвалидите на трудот и децата инвалиди 

на осигуреници на кои не им е обезбедено бесплат-
но сместување и исхрана за времето додека про-
фесионалната рехабилитација се врши во друго 
место (надвор од местото на постојаното живеење), 
а за вршењето на рехабилитацијата не може да се 
обезбеди постојан превоз од местото на живеењето 
до местото каде што се врши рехабилитацијата, 
им припаѓа паушален надоместок. 

И 
Паушалниот надоместок во случаите од точката 

I на оваа одлука изнесува 700 динари месечно. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3074/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, с. р. 
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176. 
Врз основа на член 203 став 1 точка 17, а во 

врска со член 219 и 221 став 2 од Статутот на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
28/73), Собранието на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ -
НИК-ДИРЕКТОР НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИС-
КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

I 
Благоја (Ванчов) Кочовски се разрешува од 

должноста помошник-директор на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија. 

II 
Се задолжува Стручната служба на Заедни-

цата на именуваниот да му понуди друго работно 
место во состав на Стручната служба на Заедни-
цата кое одговара на неговата стручна подготовка 
и другите работни способности. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3052/1 
24 декември 1973 година 

Скопје Претседател, 
Мара Минанова, с. р. 

177. 
Врз основа на член 114 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 208 од Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја, на седницата одржана на 24 декември 1973 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ 
НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА ВО ЗГОЛЕ-

МЕНО ТРАЕЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува постапката за 

утврдување на работните места на кои стажот на 
осигурувањето се смета во зголемено траење и по-
стапката за ревизија на веќе утврдените работни 
места. 

Член 2 
Барања за утврдување на работните места на 

кои стажот на осигурувањето се смета во зголеме-
но траење, можат да поднесуваат работните орга-
низации и нивните здруженија, државните органи, 
синдикалните организации и заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците. 

Иницијатива за барања од претходниот став 
можат да покренуваат и поодделни работници или 
група на работници. 

Барања за ревизија на веќе утврдените работ-
ни места, до Стручната комисија за бенефицирање 
стажот на осигурувањето може да поднесе покрај 
организациите и органите наведени во став 1 од 
овој член и Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија. 

Кога инспекторите на трудот и рударските ин-
спектори во вршењето на надзор над применувањето 
на мерките за заштита на работа установат дека 
постојат услови од став 1 на ОВОЈ член, можат 
да поднесуваат за тоа извештај на Стручната служ-
ба на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

Член 3 
Подносителот на барањето е должен пред под-

несувањето на барањето да обезбеди стручна обра-
ботка на истото и да приложи соодветна докумен-
тација, како и оценка и мислење на соодветни 
стручни установи, и тоа: 

1. За работните места на кои стажот на оси-
гурувањето би се сметал во зголемено траење за-
тоа што вршењето на тие работи на работните ме-
ста е особено тешко и штетно по здравјето — од 
установа односно организација која се занимава 
со проблемите за заштита на трудот, организација 
на трудот, медицина на трудот, здравствена зашти-
та или други соодветни установи. 

2. За работните места на кои стажот на оси-
гурувањето би се сметал во зголемено траење за-
тоа што векот на вршењето на професионалната 
дејност е ограничен со навршување на одредени 
години на живот — од установата односно орга-
низацијата КОЈ а се занимава со проблемите на фи-
зиолошката на трудот. 

Член 4 
Барањата, покрај мислењето и стручната оце-

на од член 3 на оваа одлука, треба да содржат 
документација за тоа. 

1. Кои општи и посебни мерки за заштита на 
работа, според важечките прописи, се применети на 
работните места опфатени со барањето; 

2. Кои други мерки се преземени за отстрану-
вање — ублажување на штетните влијанија на ра-
ботата на тие работни места; 

3. Дека на тие работни места постојат штетни 
влијанија со одреден интензитет и по примената па 
сите мерки наведени во точка 1 и 2 од ОВОЈ член; 

4. Дека во поглед на околностите и работата на 
тие работни места се исполнети условите од член 57 
од Законот за основните права од пензиското и 
инвалидското осигурување; 

5. Дека определена старосна граница објектив-
но оневозможува успешно и квалитативно да се 
врши професиналната дејност. 

Член 5 
Барањата со документацијата се поднесуваат 

до Стручната служба на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија. 

По добивањето на барањето Стручната служба 
на Заедницата е должна да изврши увид во ба-
рањето и да утврди дали кон истото е приложена 
сета потребна документација предвидена со член 
3 и 4 на оваа одлука. 

До колку барањето не Ја содржи сета потреб-
на документација, истата се враќа на подносителот 
на барањето заради дополнување. 

Член 6 
Комплетните барања со сета документација се 

доставуваат на разгледување на Комисијата за 
бенефициран стаж која Ја формира Собранието на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија. 

Член 7 
Комисијата се состои од 4 члена, и тоа' 
— Претседател — дипломиран правник или ди-

пломиран економист, 
— Член — лекар-специјалист по медицина на 

трудот, 
— Член — инспектор на трудот, 
— Секретар — соодветна виша стручна под-

готовка — работник од Стручната служба на За-
едницата. 
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За потребите на Комисијата, директорот на За-
едницата, по потреба, ќе ангажира за работа работ-
ници од редовите на стручните лица во зависност 
од елаборатите кои ќе бидат подготвувани за струч-
ната комисија за разгледување и одлучување. 

Член 8 
Комисијата за свикува претседателот на Коми-

сијата. 
Комисијата работи на седници. 

Член 9 
По добивањето на барањето од член 6 на оваа 

одлука, Комисијата во рок од 6 месеци го разгле-
дува истото, и по разгледувањето дава предлог со 
стручно образложение на Собранието на кои ра-
ботни места стажот на осигурувањето да се смета 
во зголемено траење, степенот на зголемувањето 
на стажот за секое предложено работно место како 
и времето од кога ќе се пресметува ТОЈ стаж. 

До колку во предвидениот рок Комисијата не 
е во можност да подготви предлог, должна е во тој 
рок да го извести Собранието за пречките во под-
готвувањето на предлогот. 

Член 10 
При разгледувањето на барањето Комисијата 

е должна да го повика на расправа и подносите-
лот на барањето, 

Комисијата може да бара од подносителот да 
се дополни барањето. 

Член И 
Врз основа на своето мислење, а по потреба и 

стручниот наод и мислење на соодветна стручна 
или научна установа или одредени стручни лица 
Комисијата усвојува предлог на одлука за утвр-
дување на работните места на кои стажот на оси-
гурувањето ќе треба да се смета во зголемено 
траење. 

Член 12 
Собранието на Заедницата го разгледува пред-

логот на Комисијата и донесува посебна одлука 
со која ја утврдува листата на работните места на 
кои стажот на осигурувањето се смета во зголеме-
но траење, степенот на зголемувањето за секое ра-
ботно место, времето од кога ќе се пресметува тој 
стаж, стапката на додатниот придонес и времето од 
кога ќе се плаќа придонесот. 

Член 13 
Во постапката за утврдување на работните мес-

та на кои стажот на осигурувањето се смета во 
зголемено траење ќе се води сметка за критериу-
мите и определбите кои ќе бидат утврдени со ак-
тите на републиките и покраините. 

Член 14 
По утврдувањето и објавувањето на листата од 

член 12 на оваа одлука, Стручната служба на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија е должна да устрои евиденција 
за работните места на кои стажот на осигурува-
њето се смета во зголемено траење. 

Член 15 
Ревизија на веќе утврдените работни места на 

кои стажот на осигурувањето се смета во зголеме-
но траење ќе се изврши на ист начин и по постап-
ка наведени во оваа одлука. 

Член 16 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3076/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

178. 
Врз основа на член 144 и 145 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72) и член 192 став 7 од Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24 декември 1973 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И РАБОТАТА 

НА ИНВАЛИДСКИТЕ КОМИСИИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со ОВОЈ правилник се утврдува организаци-

јата, составот и начинот на работата на инвалид-
ските комисии, содржината на медицинската и дру-
га документација, содржината на наодот, оценката 
и мислењето на инвалидските комисии, обрасците 
што се употребуваат во постапката за оценување 
на работната способност, мерките за изградување 
на единствени методи и критериуми за оценување 
на работната способност и административното ра-
ботење на комисиите. 

Обрасците што се употребуваат во работата на 
инвалидските комисии ги пропишува Стручната 
служба на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија (во натамошниот 
текст: Стручна служба на Заедницата). 

Член 2 
Инвалидските комисии се стручни органи на 

Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија (во натамошниот текст: За-
едницата), што даваат наод, оценка и мислење за 
постоење на инвалидност, губење или намалување 
на способноста за работа, за преостанатата работна 
способност, телесното оштетување, за постоење не-
посредна опасност од настапување на инвалидност 
во врска со работата на определено работно место, 
за можноста и потребата од професионална реха-
билитација и вработување на инвалид на трудот 
односно осигуреник, за постоење потреба за по-
мош и нега од страна на друго лице, како и за дру-
ги факти што се од влијание за здобивањето со од-
редени права од инвалидското осигурување. 

Инвалидските комисии даваат наод, оценка и 
мислење за постоењето на инвалидност и неспособ-
ност за живот и работа на деца на осигуреници и 
за потребата и можноста за професионална реха-
билитација на тие деца. 

Инвалидските комисии даваат наод, оценка и 
мислење за постоење неспособност за работа на 
лица и граѓани, кога е тоа со закон или други про-
писи одредено, односно кога е со договор тоа до-
говорено. 

Трошоците во врска со работата на инвалид-
ските комисии од претходниот став ги сноси орга-
нот или лицето на чие барање е даден наод, оцен-
ка и мислење. Височината на трошоците ја утвр-
дува Извршниот одбор на Собранието на Заедни-
цата на предлог од Стручната служба на Заед-
ницата. 

Член 3 
Стручни органи за вештачење се: Првостепе-

ната инвалидска комисија и Второстепената инва-
лидска комисија. По потреба може да има повеќе 
првостепени инвалидски комисии. 

Инвалидските комисии се составени од одре-
ден број стручни лица потребни за правилна оцена 
на работната способност. 

Инвалидските комисии се формираат со одлу-
ката за организацијата на Стручната служба на 
Заедницата. 

Членовите на инвалидските комисии како и 
нивните заменици ги именува Извршниот одбор на 
Собранието на Заедницата. 
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Член 4 
Кога се решава за права од пензиското и ин-

валидското осигурување во прв степен, наод, оцен-
ка и мислење дава Првостепената инвалидска ко-
мисија. 

Кога се решава за права во втор степен по 
жалба против решение донесено во прв степен, 
со која се побива наодот и мислењето на Првосте-
пената инвалидска комисија, наод и мислење дава 
Второстепената инвалидска комисија. 

И. СОСТАВ НА ИНВАЛИДСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 5 
Првостепената инвалидска комисија е составе-

на од најмалку двајца лекари од соодветна спе-
цијалност на медицината кои имаат искуство во 
оценувањето на работната способност и еден стру-
чен работник за пензиско и инвалидско осигуру-
вање. 

Кога Првостепената инвалидска комисија дава 
наод, оценка и мислење за преостанатата работна 
способност на осигуреникот и на деца инвалиди, во 
составот на Комисијата учествува како рамнопра-
вен член и работникот што ја спроведува постап-
ката за рехабилитација и вработување од овласте-
ната стручна служба. 

Во работата на Првостепената инвалидска ко-
мисија може да учествува и претставник на ор-
ганизацијата на здружениот труд кога инвалид-
ската комисија оценува работна способност на 
осигуреник — работник во таа организација, во 
својство на консултант. 

Стручната служба на Заедницата задолжително 
ја известува организацијата на здружениот труд 
за денот кога е повикан работник од таа органи-
зација за преглед од инвалидската комисија. 

Член 6 
Второстепената инвалидска комисија е соста-

вена од најмалку двајца лекари од соодветна спе-
цијалност на медицината кои имаат подолго ис-
куство во оценувањето на работната способност ка-
ко и стручен работник за пензиско и инвалидско 
осигурување. 

Членовите на Второстепената инвалидска ко-
мисија не можат да бидат членови на Првосте-
пената инвалидска комисија. 

Член 7 
Инвалидските комисии работат како стручни 

органи и во својата работа задолжително се при-
држуваат на одредбите од Законот за основните 
права од пензиското и инвалидското осигурување, 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње, Статутот на Заедницата, овој правилник и дру-
ги прописи односно општи акти донесени врз ос-
нова на закон и Статутот. 

При утврдувањето на здравствената состојба и 
состојбата на инвалидноста на осигурените лица, 
инвалидските комисии се придржуваат на прин-
ципите и достигањата на современата медицинска 
наука. 

Членовите на инвалидските комисии кои во 
врска со вршењето на работата во комисијата на-
прават штета на Заедницата, одговараат според 
општите прописи и прописите за одговорноста на 
работниците на Стручната служба на Заедницата. 

III. РАБОТА НА ИНВАЛИДСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 8 
Со работата на инвалидската комисија рако-

води претседателот на комисијата. Наод, оценка и 
мислење инвалидската комисија може да даде само 
кога работи во полн состав. Наодот, оценката и 
мислењето се усвојува со мнозинство на гласови. 
Сите членови на комисијата имаат еднакви права 
во давање на наодот, оценката и мислењето. Ако 
некој член од комисијата го издвои своето мисле-
ње, должен е писмено тоа да го образложи. 

Член 9 
Првостепената инвалидска комисија пред да 

даде наод, оценка и мислење врши непосреден 
преглед на осигуреникот или другото лице. 

Наод, оценка и мислење Првостепената инва-
лидска комисија може да даде, по исклучок, и без 
преглед на осигуреникот, врз основа на медицин-
ската документација во случај на смрт на оси-
гуреникот, ако осигуреникот престојува во стран-
ство, како и кога осигуреникот се наоѓа на подолго 
лекување во стационарна здравствена установа и 
слично. 

Првостепената инвалидска комисија може да 
врши преглед на осигуреникот и другото лице и 
во неговиот стан ако поради здравствени причини 
не може да се јави на поканата во здравствена ус-
танова, како и на други места во седиштето шш 
надвор од седиштето на инвалидската комисија. 

Кога инвалидската комисија решава во отсуство 
на осигуреникот за потребата од туѓа нега и помош, 
може да испрати еден свој член — лекар, а по по-
треба двајца членови — лекари, во станот на оси-
гуреникот за да ја утврди здравствената состојба. 
За извршениот преглед задолжително се поднесува 
писмен извештај за состојбата на осигуреникот. Ин-
валидската комисија врз основа на писмениот из-
вештај и другата медицинска документација утвр-
дува дали постои потреба за туѓа нега и помош. 

Член 10 
За давање правилен наод, оценка и мислење 

инвалидските комисии можат во сите посложени 
случаи при утврдување на инвалидноста, оценува-
ње на преостанатата работна способност, можноста 
и потребата за професионална рехабилитација од-
носно вработување на соодветна работа да приба-
ват мислење од одделни стручни установи (клини-
ки, институти, центри за професионална рехаби-
литација, заводи и др.), работни организации и 
одделни стручњаци (лекари специјалисти, психо-
лози и др.). За таа цел инвалидските комисии мо-
жат, по потреба, да го упатат осигуреникот на 
преглед односно на испитување во соодветна ус-
танова, каде тој може да биде задржан определено 
време на испитување. 

Член 11 
За унапредување на работата и уедначување 

на критериумите за оценување на инвалидноста, 
преостанатата работна способност, телесното оште-
тување и потребата од туѓа нега Второстепената ин-
валидска комисија врши општ увид во работата на 
Првостепената инвалидска комисија. Општиот увид 
Второстепената инвалидска комисија го врши така 
што од Првостепената инвалидска комисија ги при-
бавува, испитува и анализира нејзините наоди, 
оценки и мислења. 

Второстепената инвалидска комисија е долж-
на да пружа стручна помош на Првостепената ин-
валидска комисија, врз основа на искуствата во 
работата да се изградуваат единствени методи и 
критериуми за оценка на инвалидноста, преостана-
тата работна способност, телесното оштетување и 
потребата од помош и нега од страна на друго 
лице и др. 

Второстепената инвалидска комисија е должна 
да дава стручна помош и тогаш кога Првостепената 
инвалидска комисија побара таква помош за по-
одделни случаи пред да донесе СВОЈ наод, оценка 
и мислење. 

Заради изградување и усовршување на мето-
дите на работата и критериумите за оценка на ин-
валидноста, преостанатата работна способност, те-
лесното оштетување и потребата од помош и нега 
од страна на друго лице Првостепената инвалидска 
комисија и Второстепената инвалидска комисија се 
должни еднаш неделно да одржуваат стручни кон-
султации. 

Стручните консултации задолжително се др-
жат секоЈ понеделник, односно првиот работен ден 
во неделата во првите два работни часа. 
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Член 12 
Второстепената инвалидска комисија, до колку 

утврди грешки и неправилности во работата на 
Првостепената инвалидска комисија, задолжително 
писмено укажува на Комисијата. 

Првостепената инвалидска комисија е должна 
да ги разгледа укажувањата од Второстепената ин-
валидска комисија. Второстепената инвалидска ко-
мисија и Првостепената инвалидска комисија мо-
жат да побараат да се води заедничка дискусија по 
одделни случаи. 

За очевидни грешки во наодите и мислењата 
донесени од Првостепената инвалидска комисија или 
Второстепената инвалидска комисија (за кои не се 
постигне согласност во меѓусебните односи) задол-
жително се известува директорот на Заедницата. 

Член 13 
Органот што Ја води постапката ако според 

дадениот наод, оценка и мислење на инвалидската 
комисија оцени дека не може да донесе реше-
ние, може да бара од надлежната комисија да го 
дополни СВОЈОТ наод, оценка и мислење. Барањето 
треба да биде во писмена форма со образложение 
во ШТО треба да се дополни наодот, оценката и мис-
лењето. Комисијата е должна да го дополни СВОЈОТ 
наод според барањето на органот што ја води по-
стапката. 

Член 14 
Комисиите предлагаат потребни мерки за струч-

но оспособување и усовршување на кадрите што 
работат во инвалидските комисии. 

Комисиите го следат развојот и достигањата во 
областа на медицинската и професионалната реха-
билитација и ги проучуваат и следат методите што 
се применуваат во лекувањето односно медицин-
ската рехабилитација. 

IV. УПАТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИКОТ 
НА ИНВАЛИДСКА КОМИСИЈА 

а) Постапка на стручната служба и лекарот-
поединец пред упатување на осигуреникот 

на инвалидска комисија 

Член 15 
Постапка за остварување право од инвалид-

ското осигурување за осигуреник кој се наоѓа во 
работен однос поведува надлежната стручна служ-
ба врз основа на мислење на лекар-поединец кој 
го лекува или на лекарската комисија за здрав-
ствената состојба и работната способност на осигу-
реникот. Постапка се поведува и по барање на оси-
гуреникот. 

За лице кое остварува право од инвалидското 
осигурување по престанок на работниот однос, по-
стапката за остварување на право од инвалидско-
то осигурување ја поведува надлежната стручна 
служба на негово барање. Стручната служба го 
упатува таквото лице на лекар-поединец, кој го 
прегледува, дава оценка и мислење за неговата 
здравствена состојба и работна способност и пона-
таму се постапува како со осигуреник од ставот 1 
на ОВОЈ член. 

Член 16 
Кога лекарот поединец утврди дека каЈ осигу-

реникот настапило губење или смалување на ра-
ботната способност, или телесно оштетување, од-
носно кога утврди дека постои непосредна опасност 
од настапување на инвалидност во врска со рабо-
тата на осигуреникот, должен е да Ја извести над-
лежната стручна служба на пропишан образец, 
заедно со сета медицинска документација и со свое 
мислење. 

По приемот на извештајот од лекарот-поединец 
стручната служба е должна на пропишан образец 
да прибави податоци за: 

— пензискиот стаж и стажот на осигурувањето 
па осигуреникот; 

— стручната подготовка за работното место на 
ное работи осигуреникот; 

— условите на работата на работното место 
(опис на работното место). 

Член 17 
Стручната служба е должна од податоците за 

стажот на осигуреникот да утврди дали осигуре-
никот ги исполнува условите за стекнување на 
права предвидени со одредбите на Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување и Статутот 
на Заедницата. 

Во однос на стручната подготовка за работното 
место (категорија на работното место) на кое ра-
боти осигуреникот стручната служба утврдува на 
какви работни места работел осигуреникот во по-
следните 3 години (член 23 од Статутот). 

Во однос на условите на работата на работното 
место стручната служба е должна да направи опис 
на работното место во КОЈ да се опфати особено: 
технолошкиот процес на работењето, организаци-
јата на работењето (дали работата се одвива ве-
рижно, поединечно, во смени и сл.) и условите на 
работа (влага, прашина, испарувања, бучава и сл.). 

Освен податоците од претходните ставови 
стручната служба треба да Ја утврди и социјал-
ната положба на осигуреникот. 

Член 18 
Кога стручната служба ги утврди сите факти 

од член 16 на ОВОЈ правилник, извештај от-предло-
гот заедно со медицинската документација веднаш 
ги доставува до Првостепената инвалидска коми-
сија. 

V. ПОСТАПКА И РАБОТА НА ПРВОСТЕПЕНАТА 
ИНВАЛИДСКА КОМИСИЈА 

Член 19 
По приемот на предметот комплетиран според 

членот 17 од ОВОЈ правилник, претседателот на Пр-
востепената инвалидска комисија, во соработка со 
другите членови на Комисијата, разгледува и утвр-
дува дали се прибавени сите податоци што се од 
влијание за правилно утврдување на инвалидно-
ста, преостанатата работна способност, телесното 
оштетување и друго. 

Ако Комисијата утврди дека се прибавени си-
те нужни податоци, определува ден за непосреден 
преглед. За денот на прегледот Комисијата благо-
времено го известува осигуреникот. 

Ако се утврди дека не се прибавени сите бит-
ки податоци предметот се враќа на стручната 
служба со упатство кои податоци треба да се при-
бават 

Надлежната стручна служба најдоцна во рок 
од 10 дена задолжително го дополнува предметот и 
го враќа на инвалидската комисија. 

Ако при прегледот на осигуреникот Комисијата 
утврди дека е потребно да се дополни медицинска-
та документација со податоци кои можат брзо да 
се обезбедат во Скопје, тие ќе ги прибави од соод-
ветни установи во СкопЈе. 

Член 20 
Пред прегледот на осигуреникот од Првосте-

пената инвалидска комисија, претседателот на Ко-
мисијата ги запознава сите членови на Комисијата 
со наодот и мислењето на лекарот-поединец и со 
медицинската и друга документација што се наоѓа 
ве предметот на осигуреникот за здравствената со-
стојба, со податоците за главното заболување од-
носно за повредите и за нивните причини, за трае-
рвето на боледувањето и за видовите на лекување, 
за резултатите од извршениот лекарски преглед на 
осигуреникот, за утврдената здравствена состојба 
и за телесните оштетувања, како и со прогнозата 
за здравствената состојба на осигуреникот. Потоа 
се пристапува кон преглед на осигуреникот. Пре -
гледот на осигуреникот е сестран и го вршат сите 
лекари членови на Комисијата. При прегледот мо-
жат да присуствуваат само лекари. 

Стручниот работник за инвалидско осигурува-
ње ги запознава членовите на Комисијата: 

1) со работниот историјат на осигуреникот (со 
стажот на осигурувањето и со вкупниот пензиски 
стаж, работите што ги вршел осигуреникот во СВО-
ЈОТ работен век, стручната подготовка и општото 
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образование и др.), како и со правата кои може да 
ги оствари осигуреникот врз основа на инвалид-
носта, преостанатата работна способност, телесното 
оштетување и други суштествени факти и окол-
ности; 

2) со работното место односно со работата што 
ја вршел осигуреникот непосредно пред настапу-
вањето на инвалидноста односно телесното оште-
тување и со карактеристиките и работните услови 
на тоа работно место (особено во поглед на напо-
рите и оптоварувањата, делувањето на определени 
функции, положбите на телото и движењата при 
работата и др.), како и со организацијата на рабо-
тата и со процесот на производството во работната 
организација во која осигуреникот работи, односно 
работел и др.; 

3) со семејната и материјалната состојба на 
осигуреникот, местото на живеењето, местото на 
работата, сообраќајните услови за одење и враќање 
од работа, со станбените услови и другите пода-
тоци за социјалната состојба и проблемите на оси-
гуреникот — кога е во прашање право на профе-
сионална рехабилитација и право на вработување. 

Член 21 
Првостепената инвалидска комисии а откако по-

стапила според членот 20 на овој правилник при-
стапува кон утврдување на постоењето на инва-
лидност, преостаната работна способност, телесно 
оштетување или непосредна опасност од настапу-
вање на инвалидност. 

Член 22 
Ако Првостепената инвалидска комисии утвр-

ди дека лекувањето на осигуреникот не е завр-
шено, ќе го врати предметот преку стручната 
служба на лекарот-поединец со свои забелешки и 
со упатство за понатамошно лекување на осигуре-
никот. 

Стручната служба по приемот на предметот 
веднаш му доставува на лекарот-поединец еден 
примерок од наодот и мислењето на инвалидската 
комисија. Наодот и мислењето се приклучува кои 
здравствениот картон на осигуреникот. 

Член 23 
Ако Првостепената инвалидска комисија утвр-

ди дека осигуреникот според здравствената состој-
ба е способен да ја врши својата работа, ќе доне-
се наод, оценка и мислење дека не постои инва-
лидност. Комисијата ќе донесе наод, оценка и ми-
слење и кога ќе утврди дека осигуреникот ја из-
губил работната способност за својата работа и де-
ка нема преостаната работна способност за друга 
работа. 

Ако Комиси-јата утврди дека кај осигуреникот 
постои неспособност за вршење на свотата работа 
а има преостаната работна способност за друга 
соодветна работа со или без професионална реха-
билитација, донесува наод, оценка и мислење само 
за постоење на инвалидност. 

Ако Комисијата може на истиот состанок да 
одлучи за преостанатата работна способност на оси-
гуреникот да ја определи другата соодветна работа 
на која е способен да работи ќе донесе наод, оцен-
ка и мислење и за преостаната работна способност 

Кога се работи за случај од ставот 2 на овој 
член за кој не може да се определи другата соод-
ветна работа Комисии ата го враќа предметот на 
стручната служба што ја водела постапката За-
должениот стручен работник на стручната служба 
е должен да прибави податоци на кои работни ме-
ста и под кои услови инвалидот може да работи 
во својата или во друга организација на здружен 
труд, користејќи ги податоците за утврдените ра-
ботни места за вработување и рехабилитација на 
рчњалидите на трудот. Предметот се враќа на Ко-
мисијата задолжително во рокот што таа ќе го оп-
редели. 

За донесување правилен наод и мислење за 
преостаната работна способност, можноста и по-
требата за професионална рехабилитација односно 

вработување на друга соодветна работа, Комисијата 
може претходно да побара да се изврши тестира-
ње од стручни органи за избор на занимање (цен-
три и др.). 

Во случаите од став 4 и 5 инвалидската коми-
сија конечен наод и мислење ќе донесе на повторен 
состанок. 

Кога Комисијата утврди намалена работна спо-
собност на осигуреникот за својата работа — ќе 
одлучи веднаш, а ако постои намалена работна 
способност за друга соодветна работа Комисијата 
ќе постапи како во став 4 од овој член. 

Ако Комисијата утврди дека кај осигуреникот 
не настапила инвалидност, односно намалена ра-
ботна способност за својата работа, туку постои 
непосредна опасност од инвалидност, постапува на 
ист начин како што е предвидено во одредбите од 
став 3, 4 и 5 на овој член. 

Член 24 
Кога инвалидската комисија во смисла на член 

23 од овој правилник донесе наод и мислење за 
друга соодветна работа за која осигуреникот би 
можел да се оспособи со професионална рехабили-
тација, или да работи без професионална рехаби-
литација, инвалидската комисија е должна, покрај 
другото, да ја има предвид стручната подготовка 
и општото образование на осигуреникот, годините 
на животот, општата здравствена состојба, местото 
на живеење и друго. 

Член 25 
По утврдувањето на наодот, оценката и мисле-

њето Комисијата е должна да го запознае осигу-
реникот за оценката на Комисијата за работната 
способност, телесното оштетување, опасноста од ин-
валидност и потребата за туѓа нега. 

Член 26 
Наодот, оценката и мислењето на Првостепе-

ната инвалидска комисија мора да содржи: 
1) лични податоци: име, татково име и прези-

ме на осигуреникот, ден, месец и година на раѓа-
њето, занимање, број на личната карта и адреса 
на сегашното живеалиште на осигуреникот; 

2) исцрпна здравствена анамнеза и анамне-
стички податоци за главната болест или повреда, 
како и за споредните заболувања со ознака на 
времето кога настанала (кај повреда — точен да-
тум на повредата), податоци за лекувањето и трае-
њето на лекувањето односно боледувањето на оси-
гуреникот ; 

3) физикален преглед, лабораториски и други 
наоди; 

4) работен историјат, со поблиски податоци за 
пензискиот стаж и стажот на осигурувањето, за 
стручната подготовка и општото образование, за 
работите што ги работел осигуреникот на послед-
ното работно место и условите на работата на тоа 
работно место и др.; 

5) социјалната состојба со поблиски податоци 
за семејната состојба, животните услови и др.; 

6) исцрпна дијагноза (со соодветни шифри); 
7) мислење дали е лекувањето завршено. Ако 

лекувањето не е завршено — упатство до лекарот-
поединец за понатамошно лекување на осигуре-
никот ; 

8) оцена за постоењето на инвалидност и прео-
станата работна способност за работа на осигуре-
никот или за друга соодветна работа. 

Кај I категорија на инвалидност, наодот, оцен-
ката и мислењето треба да содржат и оцена дали 
постои потреба од помош и нега од друго лице. 

Кај II категорија инвалидност, наодот, оцен-
ката и мислењето треба да содржат и точно опре-
делен број на часови за работа со скратено работ-
но време, кое не може да биде помало од една по-
ловина од определеното работно време, било да е 
во прашање работа што осигуреникот ја вршел по-
рано или друга соодветна работа, како и услови 
под кои осигуреникот треба да ја врши определе-
ната работа. 
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КаЈ III категорија инвалидност, наодот, оцен-
ката и мислењето треба да содржат и тоа, која 
друга соодветна работа осигуреникот може да ја 
врши со полно работно време, на кое работно ме-
сто, под кои работни услови, како и дали за таа 
работа е потребна претходна професионална реха-
билитација или не. Ако е потребна претходна про-
фесионална рехабилитација, мислењето треба да 
ги содржи и сите податоци за нејзиното правилно 
спроведување (за која соодветна работа осигурени-
кот може да се оспособи, под кои услови може да 
се врши оспособувањето, колку ќе трае оспособу-
вањето, во коза установа и др.). 

Наодот и мислењето за професионална рехаби-
литација на деца треба да содржи дали е детето 
способно за живот и работа и за каква работа е 
способно по пат на школување или рехабилитација 
во специјални установи. 

9) ден на настапувањето на инвалидноста; 
10) причина на инвалидноста (болест, повреда 

надвор од работата, несреќа при работа или про-
фесионална болест). АКО постојат повеќе причини 
за инвалидноста (болест или повреда надвор од 
работата и несреќа при работа или професионална 
болест) мислењето треба да содржи и оцена за тоа 
во кој обем врз вкупната инвалидност влијаела 
едната, а во кој обем другата причина на инвалид-
носта, како и тоа дали само за себе болеста или 
повредата предизвикува инвалидност. 

VI. ПОСТАПКА И РАБОТА НА ВТОРОСТЕ-
ПЕНАТА ИНВАЛИДСКА КОМИСИЈА 

Член 27 
Второстепената инвалидска комисиза дава наод, 

оценка и мислење по жалба со која се оспорува 
наодот, оценката и мислењето на Првостепената 
инвалидска комисиза и тоа, по правило, врз осно-
ва на медицинската документација. 

Кога е поднесена жалба против решението на 
надлежната стручна служба за право од пензи-
ското и инвалидското осигурување, со која се по-
бива наодот, оценката и мислењето за инвалидно-
ста и работната способност, телесното оштетување 
и потребата за нега и помош од друго лице, на 
Првостепената инвалидска комисија службата без 
одлагање, наз касно во рок од 7 дена од приемот 
на жалбата, ќе за достави жалбата на Стручната 
служба на Заедницата заедно со сите списи кои се 
однесуваат на предметот. 

Ако осигуреното лице кон жалбата приложи 
медицинска документација која постоела а не била 
оценета во моментот на прегледот жалбата со сите 
списи треба да се достави на изјаснување на Пр-
востепената инвалидска комисија за жалбените 
наоди и новата медицинска документациза. 

Инвалидската комисија при повторното разгле-
дување на предметот заедно со новата медицинска 
документациз а и наодите во жалбата може да го 
измени наодот, оценката и мислењето што прво-
битно ги донела. Ако со новиот наод и мислење се 
усвојат барањата на жалителот предметот се вра-
ќа на надлежната стручна служба за решавање. 

До колку инвалидската комисија остане при 
првобитниот наод, оценка и мислење, предметот се 
испраќа на Стручната служба на Заедницата за 
решавање по жалбата. 

Второстепената инвалидска комисија е должна 
да донесе наод, оценка и мислење најдоцна во рок 
од 15 дена од денот на приемот на жалбата, ако 
дава наод, оценка и мислење без непосреден пре-
глед. Ако е потребен преглед на жалителот или 
дополнителна медицинска или работна документа-
ција, наодот, оценката и мислењето треба да го 
донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
приемот на жалбата. 

Член 28 
При прегледот на осигуреникот односно инва-

лидот, Второстепената инвалидска комисиза поста-
пува во се според одредбите на член 19—22 од овој 
правилник. 

Второстепената инвалидска комисија може да 
го измени наодот, оценката и мислењето на Прво-
степената инвалидска комисија само во полза на 
жалителот. 

Кога наодот, оценката и мислењето на Прво-
степената инвалидска комисија се менува, таа е 
должна да за извести Првостепената инвалидска 
комисија и да и достави копие од наодот со по-
требно образложение 

Второстепената инвалидска комисиза, до колку 
утврди дека наодот, оценката и мислењето на Пр-
востепената инвалидска комисија е погрешен, ќе 
постапи согласно член 12 став 3 од овој правилник. 

Член 29 
Стручната служба на Заедницата обезбедува 

потребен стручен и административен кадар, услови 
за работа на инвалидските комисии, како и потреб-
на опрема за вршење на прегледи. 

Член 30 
Обрасците за работа на инвалидските комисии 

ги утврдува Стручната служба на Заедницата. 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 01-3059/1 
24 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - ОХРИД 

179. 
Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 43 
точка 3 од Статутот, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Ох-
рид, на свозата седница одржана на 27 декември 
1973 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1974 година се определува во височи-
на од 7% од личниот доход и другите примања, 
во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни 
видови на здравствената заштита од 4'%, и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 3%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случаз несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се определува во 
височина од 0,40% од основицата од која се пре-
сметуваат придонесите за здравственото осигуру-
вање предвидени во став 1 на овоз член. 

Член 2 
До колку со Законот за здравственото осигу-

рување и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението и другите општи акти на 
заедницата основицата за пресметување на придо-
несите е определена во нето износ, придонесите за 
здравственото осигурување се пресметуваат и пла-
ќаат по стапки односно тарифа пресметана за при-
мена на нето личните доходи односно примањата. 
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Пресметувањето на стапките и тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и плаќаат во нето износ, како и во случај 
кога во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход или истите се плаќаат по 
други стапки по кои придонесот се пресметува и 
плаќа за поголем број работници запослени во ра-
ботни организации. 

Придонесите за здравственото осигурување ќе 
се уплатуваат со еден налог-уплатница, а обврз-
никот на придонесот согласно чл. 105 од законот е 
должен при уплатата на придонесите за здравстве-
но осигурување на самиот налог-уплатница да даде 
спецификација за уплатените придонеси по видови 
на правата, со ознака на основицата и периодот за 
кои се пресметува и уплатува придонесот. 

До колку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно од-
редбите од претходниот став на овој член, служ-
бата на СОК односно поштата нема да го прими 
налогот-уплатницата во смисол на член 38 од За-
конот за Службата на општественото книговодство. 

Член 3 
До колку во 1974 година настанат позначајни 

измени во основицата (бруто личниот доход) тогаш 
стапките на придонесите и тарифата од членот 1 
на оваа одлука ќе се применуваат на нето лич-
ните доходи односно примањата и ќе изнесуваат: 

— Стапката на придонесот за здрав-
ственото осигурување 9,8750/о 

— Тарифата на придонесот за здрав-
ственото осигурување за случај на 
несреќа 0,424% 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со законот, со статутот на 
Заедницата и другите општи акти на Заедницата. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ - ОХРИД 

Бр. 02-9732 
27 декември 1973 година 

Охрид 
Претседател, 

Горе Димоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ОХРИД 

180. 
Врз основа на член 101 и 102 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 40 
точка 3 од Статутот, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — Ох-
рид, на својата седница одржана на 26 декември 
1973 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделските осигуреници кај Заедни-
цата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Охрид. 

II 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните 

придонеси на здравственото осигурување: 
а) за задолжителните видови на здравствена 

заштита: 
— 5% од катастарскиот приход и 12 динари 

паушал за секој осигурен член на домаќинството 
— за осигурениците што имаат сопствена земја, 

— 65 динари паушал по домаќинство и по 10 
динари паушал за секој осигурен член на дома-
ќинството за осигуреници што немаат сопствена 
земја. 

б) за правата на здравствената заштита над 
задолжителните видови од здравственото осигуру-
вање: 

— 2% од катастарскиот приход и 6 динари па-
ушал за секој осигурен член на домаќинството — 
за осигурениците што имаат сопствена земја; 

— 35 динари паушал на домаќинството и 8 ди-
нари паушал за секој осигурен член на домаќин-
ството за осигуреници што немаат сопствена земЈа. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1974 година. 

Бр. 02-9706 
26 декември 1973 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Драги Алексоски, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред овој суд се води постапка по тужбата на 
тужителот Никола Деловски од Скопје, против ту-
жената Зора Деловска од Скопје, а сега со непо-
знато место на живеење и малолетниот Сашо Де-
ловски, за оспорување на татковство. 

Се повикува тужената Зора Деловска, сега со 
непознато место на живеење, во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот да се јави лично во судот 
или да ја соопшти својата точна адреса. Доколку 
во определениот рок од 30 дена не се јави во судот 
или не ја соопшти сегашната адреса, ќе и биде 
поставен старател кој ќе ја застапува во спорот 
за оспорување на татковство, согласно член 77 и 
78 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1066 од 
13. XII. 1973 година. (171) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Дупчинова, род. Радо-
сављевиќ Марица од Скопје, ул. „32" бр. 35, на-
селба Драчево, против тужениот Дупчинов Герман 
од Скопје, а сега со непозната адреса, за развод 
на брак. Вредност на спорот 2.000 нови динари. 

Се повикува тужениот Дупчинов Герман во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави 
лично во судот или да ја соопшти својата адреса. 

До колку во определениот рок не се јави, на 
тужениот ќе му се определи старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 390/73. (172) 

Пред Окружниот суд во СкопЈе е заведен спор 
по тужбата на тужителката Сабиха Алија од 
СкопЈе, ул. „52" бр. 142, населба Драчево, против 
тужениот Алија Ибро од Урошевац, сега со непо-
зната адреса, за развод на брак. 

Се повикува тужениот Алија Ибро од Уроше-
вац, сега со непозната адреса, да се јави во судот 
и да ја достави својата точна адреса во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас. Во противно 
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ќе му биде определен старател во смисла на чл. 
77 од ЗПП кој ќе ги застапува неговите интереси 
до окончувањето на ОВОЈ спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 842/73. (173) 

Пред Окружниот суд во Скопје во тек е по-
стапката по правната работа на тужителот Незир 
Рахмани од Кичево, против тужената Милица Рах-
мани, сега на работа во Германија, со непозната 
адреса, за развод на брак. 

Се повикува тужената Милица Рахмани, ро-
дена Мијиќ, во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот да ја соопшти својата точна адреса или да 
се јави во судот лично. По истекот на овој рок 
на истата ќе и биде поставен старател кој ќе ги 
застапува нејзините интереси во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 485/72 од 
2. И. 1973 година. (174) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Николовска Златка од Битола, ул „Христо 
Христов" бр. 12, поднесе тужба до ОВОЈ суд за раз-
вод на брак против Александар Николовски од 
Битола, сега со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Александар е во неизве-
сност, се повикува во рок од 30 дена од објавува-
њето на ОВОЈ оглас во „Службен весник на СРМ", 
да се јави во овој суд или да определи СВОЈ за-
стапник. Во спротивно на истиот ќе му биде опре-
делен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 577/73. (168) 

Мазес Мемедова од Битола, поднесе тужба до 
овој суд за развод на брак против Узеир Селим 
Мемедов од Битола, сега со непознато место на 
живеење. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност, се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да се Јави 
во судот или да определи свој застапник. Во спро-
тивно на истиот ќе му биде определен застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 788/73. (169) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Стојанова Чедомирова Ратка од Кочани под-
несе до овој суд тужба за развод на брак против 
тужениот Коцевски Горѓи од Битола, сега во не-
извесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да определи СВОЈ за-
стапник. Во противно судот по службена долж-
ност го определува за застапник Николовски Љубе, 
приправник во Окружниот суд во Штип и делото 
ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 224/73. Г170) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1615, страна 97, книга VIII е запишана под 
фирма: „Унис" — удружена метална индустрија — 
СараЈево — Деловница во Скопје, ул. „Моша Пи-
јаде" бр. 1, без својство на правно лице. Предмет 
на работењето на деловницата е давање под наем 
автомобили, вршење на угостителски услуги, так-
си-служба, продажба на сувенири и друга стока 
од интерес за туристите и патниците и други ту-
ристички работи од доменот на регистрацијата на 
,.Унис турист". 

Деловницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Унис турист" — Сарајево бр. 
3341 од 12. XII. 1970 година. 

Шеф на деловницата е Забазновски Атанас, кој 
непосредно раководи со работите на деловницата, 
ја застапува деловницата пред трети лица, склу-
чува договори со физички и правни лица по пра-
шањата на реализација на програмата за работа. 
Потпишува: материЈално-финансиски документи со 
кои се врши наплата, документи за исплата на оп-
шти трошоци за работење на деловницата (закуп, 
струЈа, вода, телефон и др.), врши и други работи 
кои му ги пренесува главниот директор на „Унис-
турист". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1081/72 од 6. III. 1973 година. ' (491) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1388, страна 432, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за стаклорезачко-брусачки и 
столарски услуги „Дијамант" — Скопје — Рабо-
тилница во Титов Велес, ул. „Нада Бутникошаре-
ва" бр. 1. Предмет на работењето на продавницата 
е обавување на стаклорезачки занает. 

Работилницата е основана со одлуката на ра-
ботната заедница на Стаклорезачката брусачко-
столарска задруга ,,Дитамант" — Скопје од одр-
жаната седница на 26 VI. 1970 година, која е пре-
р а н а т а во претпријатие. 

Раководител на работилницата е Гочев Круме. 
Работилницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 94 од 16. III. 1973 година. (494) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1421, страна 594, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста за внатрешен промет на „Виолета" 
— фабрика за пластични маси — Скопје, согласно 
со одлуката на работничкиот совет број 210 од 3. I. 
1973 година во иднина се проширува и со промет 
на производите кои го придружуваат производство-
то т.и. придружен градежен материјал и тоа: ли-
мени, пластични и челични фазонски делови и фи-
тинзи, гумени и други заптивки, клизни средства, 
лепила, маса за порамнување, кутии лајсни, кож-
на и метална галантерија и арматури за пласте-
ници и друг материјал и алат за монтажа и сл. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 231 од 12. IV. 1973 година. (624) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1105, страна 561, книга V е запишано след-
ното: Седиштето на Ѕидаро-фасадерската задруга 
„Караорман" — Скопје се преместува од ул. „29 
Ноември" бр. бб, на ул. „Цветан Димов" бб, Бутел 
П, барака 14 во Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот совет број 245 од 24. VIII. 1971 годи-
на, од одржаната седница на 26. VII. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 178 од 13. IV. 1973 година. (627) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 789, страна 141, книга VIII се врши забе-
лежба на одлуката за организирање на Основната 
организација на здружен труд „Струга" од Струга 
при „ЕлектромакедониЈа" — претпријатие за ди-
стрибуција на електрична енергија — Скопје со 
следните податоци: Основна организација на здру-
жен труд „Струга" во Струга. Предмет на работе-
њето на ООЗТ е купување и продажба на елек-
трична енергија, експлоатација и одржување на 
електроенергетски објекти и уреди, изградба, ре-
конструкција и ремонт на електрични инсталации, 
изработка и монтажа, поправка и контрола на 
електроенергетски постројки, опрема, уреди и ин-
струменти, електроинсталатерски и електромонтер-
ски услуги. 
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ООЗТ ќе ја потпишува Кувенџиски Никола, 
в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 364 од 12. III. 1973 година. (632) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 107, страна 276, книга II е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 32 во село Добро-
шане, Кумановско, на Трговското претпријатие на 
големо и мало „Ангросервис" — Куманово, согла-
сно со одлуката на работничкиот совет бр. 02-607^1 
од 26. III. 1973 година, од одржаната седница на 17. 
III. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 345 од 18. IV. 1973 година (642) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег ,бр. 19, страна 114, книга VIII е запишано след-
ното: Седиштето на Бифето во Скопје, на „Интер-
импекс" — Скопје — Самостојна хотелско-угости-
телска организација на здружен труд, со својство 
на правно лице „Метропол" — Скопје се преместу-
ва од ул. „Бате Батевски" бб, на ул. „Моша Пи-
јаде" бб во Скопје, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Метропол" — самостојна хотел-
ско-угостителска организација на здружен труд, со 
својство на правно лице — Скопје, број 02-824 од 
2. IV. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 337 од 19. IV. 1973 година (644) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 114, книга VIII е запишано след-
ното: Седиштето на Бифето „Зора" во Скопје на 
„Интеримпекс" — Скопје — Самостојна хотелско-
угостителска организација на здружен труд, со 
СВОЈСТВО на правно лице „Метропол" — Скопје се 
преместува од улица „Железничка" бб во кругот 
на Заводот за запослување на работници на град 
Скопје, ул. „275" бб, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Метропол" — самостојна хо-
телско-угостителска организација на здружен труд, 
со својство на правно лице — Скопје, број 02-924 
од 2. IV. 1973 година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 336 од 18. IV. 1973 година. (645) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 114, книга VIII е запишано след-
ното: Седиштето на Бифето во Скопје на „Интер-
импекс" — Скопје — Самостојна хотелско-угости-
телска организација на здружен труд, со СВОЈСТВО 
на правно лице „Метропол" — СкопЈе се преме-
стува од ул. „Илинденска" бб, на ул. кеЈ „13 Ноем-
ври" во кругот на Градската автобуска станица во 
Скопје, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет на „Метропол" — самостојна хотелско-угости-
телска организација на здружен труд, со својство 
на правно лице — Скопје, број 02-824 од 2. IV. 1973 
година. "' Ј 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 335 од 19. IV. 1973 година. (646) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1215, страна 1153, книга V е запишано след-
ното: Седиштето на Полнилницата на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци — Скопје, на Извозното 
претпријатие „Словенија вино" — Љубљана се пре-
местува од ул. „Новоселски пат" бб, на стадион 
„Југококта" — Ѓорче Петров во Скопје, согласно 
со изводот од заклучокот од ХП-та редовна сед-
ница на работничкиот совет на Погонот „Словин-
Генекс" — Земун, одржана на 10. III. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 331 од 20. IV. 1973 година. ' (647) 

Окружниот стопански суд во Скопје обЈаву? 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани! 
рег. бр. 193, страна 190, книга III е запишано след 
ното: Седиштето на Киоскот број 4 во Кавадарци 
на Индустриското производно претпријатие „Таан 
алва" — Кавадарци се преселува од ул. „Цано Поп 
Христов", на ул. „Киро Крстев" бб во Кавадарци^ 
согласно со одлуката на работничкиот совет од 
одржаната седница на 1. XI. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи. 
бр. 353 од 24. IV. 1973 година. (662) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 193, страна 189, книга III е запишано след-
ното: Седиштето на Продавницата број 12 во Ка-
вадарци на Индустриското производно претприја-
тие „Таан алва" — Кавадарци се преселува од ул. 
„Пано Мударов" бр. 7, на ул. „7 септември" бр. 87 
во Кавадарци, согласно со одлуката на работнич-
киот совет број 02-421/2 од 30. III. 1973 година, од 
одржаната седница на 22. XI. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 395 од 24. IV. 1973 година. (663) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег ,бр. 1616, страна 108, книга VIII е запишано 
следното: „Цевовод" — занаетчиско-монтажно прет-
пријатие — Скопје, населба „Бутел" II, барака 13, 
е конституирано на 6. IV. 1973 година, согласно со 
записникот од одржаната седница на 6. IV. 1973 го-
дина на собирот на работните луѓе на споменатото 
претпријатие и одлуката број 1/73 од 6. IV. 1973 
година на собирот па работните луѓе на „Цевовод" 
— занаетчиско-монтажно претпријатие — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 360 од 24. IV. 1973 година. (669) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 145, страна 151, книга VI е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Издавач-
кото претпријатие „Култура" — Скопје и тоа: Ду-
шан Црвенковски, директор, Стамат Стаматовски, 
шеф на сметководството, Иван Ивановски, книго-
водител, Темелковски Јордан, раководител на 
службата за продажба и купопродажба на лите-
ратура, претпријатието во иднина ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува, во границите на ов-
ластувањето, и Ковилоски Томислав, раководител 
на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 13. 
IV. 1973 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 379 од 27. IV. 1973 година. (671) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. И. 1973 година, рег. бр. 26/65, книга I е запи-
шано следното: Му престанува правото за потпи-
шување на Јани Јовановски, досегашен директор 
на Станбеното претпријатие — Битола. 

Се овластува Новак Јоновски, в. д. директор, 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 133/73. (684) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. II. 1973 година, рег. бр. 50/70, книга I е запи-
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
^дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1618, страна 118, книга VIII е запишан под 
фирма: „Житопромет" — житарско-млински ко.м-
бинат — Сента — Организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Склад во Ѓорче 
Петров, ул. „Воин Драшкоци" бб. Предмет на ра-
ботењето на складот е чување на сите видови 
млински производи, жита и сточна храна. 

Складот е основан со одлуката на работнич-
киот совет на „Житопромет" — житарско-млински 
комбинат — Сента, од одржаната седница на 16. 
XII. 1972 година. 

Складот во Ѓорче Петров ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува Скалов Душан, раководи-
тел. во границите на овластувањето 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл. 

бр. 207 од 28. III. 1973 година. (552) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 176, страна 381, книга И е запишана под 
фирма: Тутунски комбинат — Куманово — Орга-
низација на здружен труд, без СВОЈСТВО на правно 
лице — Продавница во село Отља, Кумановско. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на индустриско-прехранбени производи, ко-
лонијални стоки, гуми и пластични производи, тек-
стил и друга стока за потребите на домаќинствово. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Тутунскиот комбинат — Ку-
маново, дел. бр. 03-3070 од 27. X. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Абази Нијази. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 261 од 23. III. 1973 година. (553) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 176, страна 381, книга II е запишана под 
фирма: Тутунски комбинат — Куманово — Орга-
низација на здружен труд, без СВОЈСТВО на правно 
лице — Продавница во село Матејче, Кумановско. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на индустриско-прехранбени производи, коло-
нијални стоки, гуми и пластични производи, тек-
стил и друга стока за потребите на домаќинството. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Тутунскиот комбинат — Ку-
маново, дел. бр. 03-3070 од 27. X. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Стојчевиќ Сло-
бодка. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 254 од 26. III. 1973 година. (554) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 591, страна 593, книга III е запишана под 
фирма: „Тиквеш-комерц" — трговско претпријатие 
за промет на големо и мало — Кавадарци — Ор-
ганизација на здружен труд, без СВОЈСТВО на праз-
но лице — Продавница во Кавадарци, населба 
„Глишиќ". Предмет на работењето на продавница-
та е промет на стока, на големо и мало 

Продавницата е основана со одлуката на сове-
тот на работната заедница на „Тиквеш-комерц" — 
трговско претпријатие за промет на големо и мало 
— Кавадарци, број 205 од 23. III. 1973 година, од 
одржаната седница на 1. И. 1973 година 

Раководител на продавницата е Грков Јордан. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 302 од 29. III. 1973 година. (555) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 591, страна 595, книга III е запишана под 
фирма: „Тиквеш-комерц"" — трговско претприја-
тие за промет на големо и мало — Кавадарци — 
Организација на здружен труд, без СВОЈСТВО на 
правно лице — Продавница во Кавадарци, ул. 
„ЈНА" бр. 23. Предмет на работењето на продав-
ницата е промет со стока — автомобилски резерв-
ни делови и авто-гуми. 

Продавницата е основана со одлуката на сове-
тот на работната заедница на „Тиквеш-комерц" — 
трговско претпријатие за промет на големо и ма-
ло - Кавадарци, бр. 198 од 23. III. 1973 година, од 
одржаната седница на 1. II. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Боев Диме. 
Продавницата ќе Ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 303 од 29. III. 1973 година. (556) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр 1388, страна 433, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за стаклорезачко-брусачки и 
столарски услуги „Дијамант" — Скопје — Стакло-
резачка продавница во Скопје, ул. „Бутел" I бб. 
Предмет на работењето на продавницата е вршење 
на слаклорезачко-брусачки и столарски услуги. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботната заедница на Стаклорезачко-брусачко-сто-
ларската задруга „Дијамант" — Скопје од одржа-
ната седница на 26. VI. 1970 година, која е прера-
н а т а во претпријатие. 

Раководител на продавницата е Стоилко Нико-
ловски. 

Стаклорезачката продавница во Скопје ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 97 од 16. II. 1973 година. (559) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 95, страна 553, книга I е запишана под 
фирма: „Клас" — претпријатие за производство и 
продажба на леб — Дебар — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница во Дебар, ул. „Маршал Тито" бб. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
брашно. 

Продавницата е основана од „Клас" — прет-
пријатие за производство и продажба на леб — 
Дебар, со одлуката број 01-46 од 5. V. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Назми Ербели. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 247 од 9. IV 1973 година. (610) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1620, страна 128, книга VIII е запишана 
под фирма. „Гвожѓар" — претпријатие за промет 
со техничка стока — Краљево — Организација на 
здружен труд, без СВОЈСТВО на правно лице — Фи-
лијала во Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 99, со от-
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ворено складиште за градежен материјал, ул. „468" 
бб — Скопје. Предмет на работењето на Филија-
лата е продажба на големо и мало на следната сто-
ка: електротехнички материјали, железарска и ме-
тална стока, велосипеди, машини за шиење и при-
бор, производи од гума, каучук и пластични маси, 
моторни возила, делови и прибор, градежен мате-
ријал, часовници и производи од племенити мета-
ли, стакло, порцелан и керамичка стока, земјодел-
ски машини и алат, бои, лакови, хемикалии и при-
бор, санитарни инсталациони материјали, техничка 
стока за снабдување на производните претприја-
тија, огногасни справи, материјал и прибор, музич-
ки инструменти, радиоапарати и прибор, фотограф-
ски и оптички апарати, инструменти и прибор. 

Филијалата е основана од „Гвожѓар" — прет-
пријатие за промет со техничка стока — Краљево 
со одлуката за спојување на претпријатијата „Тех-
ночелик" и „Технометал" — Краљево во претпри-
јатие под горниот назив, број 1513 од 23. VIII. 1972 
година. 

Фирмата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Ицевски Димитар, директор, во границите 
на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 1477, страна 840, книга VI Ор-
ганизацијата на здружен труд, без својство на 
правно лице — Филијала — Скопје, ул. „Кочо Ра-
цин" бр. 99 со отворено складиште на градежен 
материјал, на улица „468" бб — Скопје на Тргов-
ското претпријатие на големо „Технометал" — Кра-
љево, согласно со одлуката број 1513 од 23. VIII. 
1972 година на работничките совети за спојување 
на претпријатијата „Техночелик" и „Технометал" 
— Краљево во претпријатие под назив: „Гвожѓар" 
— претпријатие за промет со техничка стока -
Краљево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 149 од 30. III. 1973 година. (566) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. II. 1973 година, рег. бр. 6/62, книга I е запиша-
на под фирма: Трговско претпријатие „Јавор" — 
експорт-импорт — Битола, Организација на здру-
жен труд за промет со прехранбени производи 
„Јагода" — Битола (без СВОЈСТВО на правно лице, 
со самостојна пресметка и посебна жиро-сметка). 
Предмет на работењето на организацијата е про-
мет на големо и мало со производите од прехран-
бената индустрија — гранка 127 и тоа: скроб и 
скробни преработки, квасец за леб, киселина (ал-
кохолна и винска), преработки од месо, животински 
масти за Јадење, преработки од зеленчук, прера-
ботки од овошје, преработки од риба, преработки 
од млеко, растителна маст, какао производи, бон-
бони и слатки тестенини, кандит производи од бра-
шно, кавовини, зачини, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, пиво, брашно, овошје, јужно овошје и 
зеленчук, шеќер и производи од шеќер; 

— производи од тутунската индустрија — гран-
ка 129 — цигари и преработки од тутун; 

— производи од хемиската индустрија — гранка 
120 — козметички производи, разни пасти и хеми-
ски средства за чистење, и 

— предмети за куќни потреби. 
Организацијата е основана со присоединува-

њ е ^ на Трговското претпријатие „Јагода" — Би-
тола кон Трговското претпријатие „Јавор" — Би-
тола, со одлуката на работничкиот совет „Јавор" — 
Битола од 12. XII. 1972 година. 

Организацијата ќе ја потпишува Глигур Ла-
кински, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 112/73. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1619, страна 126, книга VIII е запишано под 
фирма: „Гвожѓар" — претпријатие за промет со 

техничка стока — Краљево — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Сто-
вариште број 2 - Скопје, ул. „Првомајска" бб. Сто-
вариштето ќе работи во склопот на Филијалата во 
Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 99, без СВОЈСТВО на 
правно лице. Предмет на работењето на стовари-
штето е промет на големо и мало со градежен ма-
теријал. 

Стовариштето е основано од „Гвожѓар" — прет-
пријатие за промет со техничка стока — Краљево, 
со одлуката за спојување на претпријатијата „Тех-
ночелик" и „Технометал" — Краљево во претпри-
јатие под горниот назив, број 1513 од 23. VIII. 1972 
година. 

Раководител на стовариштето е Јанчевски Ан-
гел. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува директорот на филијалата во Скопје 
Ицевски Димитар, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
^ Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 1571, страна 324, книга VII 
Организацијата на здружен труд, без својство на 
правно лице — Стовариште број 2 во Скопје, ул. 
„Првомајска" бб, на Трговското претпријатие на 
големо и мало „Технометал" — Краљево, согласно 
со одлуката број 1513 од 23. VIII. 1972 година на 
работничките совети за спојување на претприја-
тијата „Техночелик" и „Технометал" — Краљево 
во претпријатие под назив: „Гвожѓар" — претпри-
јатие за промет со техничка стока — Краљево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 149 од 30. III. 1973 година. (567) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 125, страна 7, книга II е запишано под 
фирма: Земјоделска задруга „Бабура" — село Пи-
рава — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Претставништво во Кава-
дарци, ул. „Благој Крстиќ" бр. 1. Предмет на ра-
ботењето на претставништвото е пласман и откуп 
на земјоделски производи. 

Претставништвото е основано со одлуката на 
задружниот совет на Земјоделската задруга „Ба-
бура", село Пирава — Гевгелија, број 44/2 од 12. 
III. 1973 година од одржаната седница на 26. XII. 
1972 година. 

Раководител на претставништвото е Љубе П. 
Чулев. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 246 од 4. IV. 1973 година. (614) 

СОДРЖИНА 

457. Уставен закон за продолжување на ро-
ковите утврдени со Уставниот закон за 
изменување и дополнување на Уставниот 
закон за спроведување на уставните 
амандмани од XV до XXXIX на Уставот 
на Социјалистичка Република Македо-
нија - - - - - - - - - 1273 

458. Закон за данокот на доход на организа-
циите на здружениот труд — — — — 1273 

459. Закон за експропријација — — — - 1275 
460. Закон за водите — — — — — — 1283 
461. Закон за унапредување на сточарството 1293 
462. Закон за водниот придонес во 1974 година 1298 
463. Закон за користење на воздухопловните 

пристаништа — — — — — — — 1299 
464 Закон за архивската дејност — — — 1301 
465. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за формирање и употреба на 
средствата на фондовите за заеднички 
резерви — — — — — — — — — 1305 

466. Закон за извршување на кривичните 
санкции — — — — — — — — — 1306 
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467. Одлу' а за изменување и дополнување 
на Одлуката за одобрување на катастар-
ските скали — — — — — — — 1335 

468. Одлука за давање гаранција за делот на 
средствата по кредитите за изградба на 
објекти во СР Македонија, врз основа на 
спогодбата меѓу Владата на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југосла-
вија и Владата на Сојузот на Советските 
Социјалистички Републики за економска 
и техничка соработка во изградбата и 
реконструкцијата на индустриски прет-
пријатија и други објекти во СФРЈ — 1335 

469. Одлука за потврдување Статутот на Ин-
ститутот за национална историја — 
Скопје - - - - - - - - - 1330 

470. Одлука за потврдување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Статутот 
на Економскиот факултет — Скопје — 1330 

471. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за надоместокот на личен до-
ход и трошоците на пратениците и функ-
ционерите што ги избира и именува Со-
бранието на Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — 1336 

472. Одлука за потврдување на Статутот на 
Студентскиот центар — Скопје — — — 1337 

473. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на Програма за користење 
на дел од приходите од републичките 
судски такси до 1975 година — — — 1337 

474. Одлука за давање согласност на Предло-
гот на закон за ратификација на Спогод-
бата за гаранција што е склучена меѓу 
Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија и Меѓународната банка за 
обнова и развој за Нафтагас — проект за 
гасовод — — — — — — — — — 1337 

475. Одлука за давање согласност на Предло-
гот за ратификација на спогодбата меѓу 
Владата на СФРЈ и Владата на САД за 
научна и техничка соработка — — — 1338 

476. Резолуција за основите на политиката на 
општествено-економскиот развој на СР 
Македонија за 1974 година — — — — 1338 

477. Посебен општествен договор за критери-
умите и мерилата за усогласување на 
надоместокот на личен доход и на прима-
њата на пратениците и функционерите 
што ги избираат или именуваат Собра-
нието, општествено-политичките органи-
зации и Стопанската комора на Македо-
нија — — — — — — — — — 1346 

478. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на личните до-
ходи и трошоците на функционерите и 
работниците што ги именува односно на-
значува Извршниот совет или што се 
именуваат односно назначуваат во со-
гласност со Извршниот совет — — — 13-7 

479. Одлука за висината на дневниците за 
патување во земјата на функционерите и 
работниците што ги именува односно на-
значува Извршниот совет или што се 
именуваат односно назначуваат во со-
гласност со Извршниот совет — — — 1347 

480. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 67/73 од 19 декември 1973 година 1347 

481. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр 73/73 од 15 ноември 1973 
година — — — — — — — — — 1318 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

161. Одлука за стапката на основниот придо-
нес за пензиското и инвалидското осигу-
рување за 1974 година — — — — — 1349 

162. Одлука за стапките на додатниот при-
донес за стажот на осигурувањето што се 
смета со зголемено траење за 1974 година 1350 

163. Одлука за стапките на додатниот при-
донес за инвалидско осигурување за по-
кривање на трошоците на инвалидското 
осигурување што настанале во врска со 
инвалидноста над утврдениот просек за 
1974 година — — - — — — - - 1350 

164. Одлука за утврдување на финансискиот 
план на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување за 1974 година — 1351 

165. Одлука за времено финансирање на 
Стручната служба на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на 
Македонија во првото тримесечје од 
1974 година - - - - - - - - 1352 

166. Одлука за утврдување на Финансиски-
от план на Фондот за решавање на стан-
бените потреби на корисниците на ста-
росна, инвалидска и семејна пензија за 
1974 година - - - - - - - - 1353 

167. Одлука за височината на средствата што 
од Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија во 1974 година задолжително се 
издвојуваат за резервата на фондот и за 
височината на средствата што ќе слу-
жат за обртни средства — — — — 1353 

168. Одлука за височината на стапката за 
издвојување од вкупните средства на 
Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување за помагање закрепнувањето 
на корисниците на пензија и на опреде-
лени права од инвалидското осигурува-
ње во 1974 година — — — — — — 135^ 

169. Одлука за определување граничниот из-
нос на најниското пензиско примање — 1354 

170. Одлука за определување најнизок из-
нос на пензиите за 1974 година — — 1354 

171. Одлука за определување граничниот из-
нос на највисоките пензиски основи за 
1974 година - - - - - - - - 1354 

172. Одлука за измени на Одлуката за утвр-
дување височината на приходите на ко-
рисникот на пензија и членовите на не-
говото домаќинство од кои зависи пра-
вото на заштитен додаток на пензијата 1355 

173. Одлука за усогласување на пензиите и 
паричниот надоместок за телесно оште-
тување — — — — — — — — — 1355 

174. Одлука за најнискиот износ на матери-
јалното обезбедување на инвалидите на 
трудот со право на професионална ре-
хабилитација — — — — — — — 1356 

175. Одлука за височината на паушалниот 
надоместок на инвалидите на трудот и 
децата инвалиди на осигуреници за вре-
мето додека се врши професионална ре-
хабилитација надвор од местото на жи-
веењето — — — — — — — — — 1356 

176. Одлука за разрешување од должност по-
мошник — директор на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија — — — — — — — 1357 

177. Одлука за начинот и постапката за утвр-
дување на работните места на кои ста-
жот на осигурувањето се смета во зго-
лемено траење — — — — — — — 1357 

178. Правилник за организацијата, составот и 
работата на инвалидските комисии — 1358 

179. Одлука за стапките и тарифата на при-
донесите за здравственото осигурување 
на работниците за 1974 година — — — 1332 

180. Одлука за висината на придонесите за 
финансирање на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1974 година — 1363 


