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З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ПОДГОТОВКИТЕ 

НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Социјалистичка Република Македонија (Репуб-

ликата), се организира и подготвува за одбрана на 
независноста, суверенитетот, територијалната цело-
купно^ и со Уставот утврденото општествено и 
политичко уредување на СР Македонија и СФР 
Југославија и е решена заедно со другите со-
цијалистички републики, со сите свои сили и сред-
ства, да му се спротивстави на секој непријател 
што ќе ја нападне земјата. 

Член 2 
Организацијата и подготовките во областа на 

народната одбрана на територијата на СР Македо-
нија се спроведуваат според Законот за народна 
одбрана („Службен лист на СФРЈ", бр. 8/69), овој 
закон, статутите на општините и општите акти на 
организациите на здружениот труд и другите орга-
низации. 

Член 3 
Народната одбрана во Републиката е единствен 

систем на организирање и подготвување на Репуб-
ликата и општините, организациите на здружениот 
труд и другите организации, работните луѓе и гра-
ѓаните за одбрана на земјата и за работа во воени 
услови, за нивно учество во: вооружената борба, 
заштитата и спасувањето на населението и мате-
ријалните добра од воените дејствија и другите 
форми на отпор и за вршење на други задачи од 
интерес за одбраната на земјата. 

Член 4 
Подготовките во областа на народната одбрана 

се организираат и спроведуваат во согласност со 
општата политика и концепцијата за општонародна 

одбрана, единствените основи на системот на народ-
ната одбрана и со плановите и подготвителните 
мерки за одбрана што ги утврдуваат Федерацијата, 
Републиката, општините, организациите на здруже-
ниот труд и другите организации. 

Член 5 
Одбраната на независноста, суверенитетот, те-

риторијалната целокупно^ и општествено-политич-
кото уредување на СР Македонија и СФР Југосла-
вија е неотуѓиво право и должност на македонскиот 
народ, народностите и етничките групи, на работ-
ните луѓе и граѓаните, организациите на здруже-
ршот труд и другите организации, општините и 
Републиката. 

Член 6 
Работните луѓе и граѓаните имаат право и дол-

жност да се подготвуваат за одбрана на земјата и 
да бидат: распоредени во вооружените сили, ци-
вилната заштита, државните органи, организации-
те на здружениот труд и другите организации, за-
познаени со своите должности и задачи во војна и 
оспособени за работа во воени услови. 

Член 7 
Републиката, општините, интересните и месните 

заедници, организациите на здружениот труд и 
другите организации, спроведуваат подготовки за 
народна одбрана, преземаат мерки за општонароден 
вооружен отпор и работа во војна и обезбедуваат 
материјални и други услови за потребите на народ-
ната одбрана. 

Член 8 
Органите на Републиката и на општините, орга-

низациите на здружениот труд и другите организа-
ции меѓусебно соработуваат, ги усогласуваат своите 
планови и задачи во областа на народната одбрана 
и соработуваат со соодветни команди, единици и 
установи на Југословенската народна армија. 

Органите на општината, по барање од надлеж-
ните органи на Републиката, а организациите на 
здружениот труд и другите организации по барање 
од надлежните органи на општината и Републиката, 
се должни да им доставуваат податоци за изра-
ботка и усогласување на плановите во областа на 
народната одбрана,. 

Член 9 
Општествено-политичките и другите општестве-

ни организации, во согласност со својата општес-
твена функција, природата и карактерот на своите 
задачи, учествуваат во општите подготовки за од-
брана на земјата и преземаат подготвителни мерки 
и активности за работа и отпор во војна. 

Општествено-политичките и другите општестве-
ни организации во 'подготовките за народна одбра-
на, во организирањето и водењето на вооружената 
борба и во давањето на други видови отпор, ја по-
кренуваат активноста, ги мобилизираат работните 
луѓе и граѓаните, создаваат идејно-политичко распо-
ложение и придонесуваат за јакнењето на морално-
политичкиот фактор за успешно извршување на 
задачите во областа на народната одбрана. 
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Член 10 

Републиката, општините, организациите на 
здружениот труд и другите организации ја пома-
гаат активноста на општествените организации во 
остварувањето на нивните задачи од интерес за на-
родната одбрана. 

II. ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА 

Член 11 
Територијалната одбрана како составен дел на 

вооружените сили на Југославија и најширок об-
лик на организиран вооружен општонароден отпор, 
учествува во заштитата на независноста, уставниот 
поредок, неповредливоста и целокупноста на тери-
торијата на СР Македонија и СФР Југославија. 

Член 12 
Територијалната одбрана се организира во воо-

ружени единици и други облици на вооружен оп-
штонароден отпор, во организациите на здружениот 
труд и другите организации, општините и Репуб-
ликата. 

Член 13 
Територијалната одбрана ја сочинуваат терито-

ријални единици, партизански единици и други 
вооружени единици и видови на организиран оп-
штонароден отпор, а во војна е милицијата. 

Составен дел на територијалната одбрана се и 
службите на територијалната одбрана. 

Единиците составени од младинци — добро-
волци се составен дел на територијалната одбрана. 

Борбените задачи на милицијата во војна ги 
определува Главниот штаб на народната одбрана 
односно штабот на народната одбрана на општи-
ната. 

Член 14. 
Општините се должни да формираат единици и 

служби на територијалната одбрана, ако е тоа 
предвидено со планот за одбрана на Републиката. 

Организациите на здружениот труд се должни 
да формираат единици и служби на територијал-
ната одбрана, ако е тоа предвидено со планот за 
одбрана на општината односно Републиката. 

Член 15 
За формирањето и организирањето на единици 

и служби на територијалната одбрана на Републи-
ката одлучува Извршниот совет, по предлог од 
Главниот штаб на народната одбрана. 

Член 16 
За формирањето и организирањето на единици 

и служби на територијалната одбрана на општината 
одлучува општинскиот совет на народната одбрана, 
по предлог од општинскиот штаб на народната од-
брана, а во согласност со планот за одбрана на Ре-
публиката. 

Член 17 
Организациите на здружениот труд одлучуваат 

за видот, бројот и големината на единиците и служ-
бите на територијалната одбрана што ги формираат 
тие, во согласност со планот за одбрана на општи-
ната односно Републиката. 

Член 18 
Единиците и службите на територијалната од-

брана на организациите на здружениот труд се по-
полнуваат од воени обврзници и доброволци што 
се на работа во соодветната организација на здру-
жен труд. 

Член 19 
Обврзниците на територијалната одбрана имаат 

соодветни белези за припадноста на територијалната 
одбрана. 

Белезите од став 1 на овој член ги пропишува 
Извршниот совет по предлог од Главниот штаб на 
народната одбрана. 

Член 20 
Главниот штаб на народната одбрана ги поста-

вува и ги разрешува од должност старешините во 
штабовите на оперативните зони и командите на 
единиците што тој ќе ги утврди. 

Општинскиот штаб на народната одбрана ги 
поставува и ги разрешува од должност стареши-
ните на единиците и службите на територијалната 
одбрана на општините кои не ги поставува Глав-
ниот штаб. 

Условите за поставување и разрешување на 
старешините на единиците и службите на терито-
ријалната одбрана ги пропишува Извршниот совет. 

Член 21 
Единиците и службите на територијалната од-

брана по однос на материјалното обезбедување во 
мир и војна се потпираат врз соодветните служби 
на општината и Републиката и на организациите 
на здружениот труд и другите организации. 

Органите на општината и на Републиката, ка-
ко и организациите на здружениот труд и другите 
организации, во согласност со плановите на општи-
ната односно на Републиката, се должни да ги 
обезбедат материјалните потреби на територијал-
ната одбрана и да вршат подготовки за матери-
јално обезбедување и згрижување на територи-
јалната одбрана во војна. 

Член 22 
Поблиски прописи за организацијата, подготов-

ките и функционирањето на територијалната од-
брана во Републиката донесува Главниот штаб 
на народната одбрана. 

III. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

Член 23 
Цивилната заштита е составен дел на народ-

ната одбрана и врши заштита и спасување на 
населението и материјалните добра од воени деј-
ствија, елементарни непогоди и други општи опас-
ности. 

Член 24 
Цивилната .заштита ја сочинуваат единиците 

за заштита и спасување на населението и мате-
ријалните добра. 

За заштита и спасување на населението и 
материјалните добра од воени дејствија, елемен-
тарни непогоди и други општи опасности се пре-
земаат мерки за заштита и спасување, предви-
дени и со овој закон. 

1. Единици на цивилната заштита 

Член 25 
Единиците на цивилната заштита се форми-

раат како специјализирани и универзални еди-
ници. 

Член 26 
Специјализираните единици на цивилната за-

штита се формираат во организациите на здруже-
ниот труд, чија дејност е сродна со задачите на 
овие единици, а универзалните единици во орга-
низациите на здружениот труд и другите органи-
зации, државните органи и месните заедници. 

Општината може да формира општински спе-
цијализирани единици за цивилна заштита и во 
други организации на здружениот труд. 

Член 27 
Општината ги утврдува организациите на 

здружениот труд кои се должни да формираат 
специјализирани единици на цивилната заштита. 
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Член 28 
Специјализираните единици на цивилната за-

штита првенствено се наменети за заштита и спа-
сување на населението и материјалните добра на 
територијата на општината односно Републиката. 

Специјализираните единици на цивилната за-
штита се формираат по намена и тоа: за инже-
нериско-техничка, санитетска-ветеринарна, против-
пожарна и радијационо-хемиско-биолошка зашти-
та, за санација на теренот и за спроведување на 
мерките за одржување на редот и безбедноста. 

По потреба можат да се формираат и други 
специјализирани единици на цивилната заштита. 

Член 29 
Спецшализираните единици на цивилната за-

штита, заради извршување на заеднички задачи 
за заштита и спасување на населението и мате-
ри! а лните добра од воени дејствија, можат да се 
здружуваат во чети и одреди. 

За здружување на спепшализираните единици 
одлучува општинското собрание. 

Член 30 
Универзалните единици првенствено се наме-

нети за самозаштита на работните луѓе, граѓаните 
и матершалните добра на организациите на здру-
жениот труд и другите организации, месните за-
едници, населбите и станбените и другите згради 
во кои се формираат. 

Член 31 
Обврзниците што се распоредени во единици-

те на цивилната заштита имаат еднообпазни озна-
ки и им се издава значка и легитимација, а ста-
решините на единиците имаат ознака и за сте-
пенот на старешинството. 

Ознаките и формата на значката и легити-
м а ц и ј а од став 1 на овој член, ги пропишува 
републичкиот секретар з& народна одбрана. 

2. Мерки за заштита и спасувале на населението 
и материјалните добра 

а) Извидување, известување и тревога 

Член 32 
Општините и Републиката формираат служба 

за извидување, известување и тревога, залади на-
влезено откривање на опасноста од воени деј-
ства а и навремено известување на населението, 
државните органи, организациите на здружениот 
труд и другите организации. 

Служба за извидување, известување и тревога, 
можат да формираат и организациите на здруже-
ниот труд. 

Член 33 
За формирањето на службата за извидување, 

известување и тревога на Републиката одлучува 
Извпшниот совет. 

- За Формирањето на службата за извидување, 
известување и тревога на општината одлучува 
општинското собрание. 

б) Засолнување на населението и материјалните 
добра 

Член 34 
Од придонесот на инвеститорите на станбени-

те и деловните згради, од делот од закупнината од 
станбени и деловни згради и од закупнината за 
користење на засолништата во мир, се формира 
општински фонд за изградба и одржување на за-
солништата. 

Придонесот на инвеститорите на станбени и 
деловни згради за изградба на засолништа, не 
може да биде поголем од 3% од вкупната вредност 
на градежниот дел на зградата. 

Височината на закупнината што се издвојува 
за изградба на засолништа, не може да биде по-
голема од 2% од вкупниот, износ на закупнината 
за станбени и деловни згради. 

Под градежен дел на зградата во 'смисла на 
став 1 од овој член, се смета градежниот објект 
со внатрешната инсталација (електрична, водовод-
на, канализациона), без опремата и мебелот. 

Член 35 
Средствата од фондот за изградба на засол-

ништа можат да се здружуваат со средствата на 
организациите на здружениот труд и другите ор-
ганизации за изградба на двонаменски засолни-
шта. 

Член 36 
Општината, по барање од инвеститорите на 

станбени и деловни згради, може да одлучува 
придонесот во целина или дел • од него, да му се 
отстапи на инвеститорот за изградба на засол-
ништа во неговата зграда или за прилагодување 
на погодни подрумски и други простории за за-
солништа. 

Придонесот што му е отстапен на инвестито-
рот во смисла на став 1 од овој член, може да 
се користи само за изградба на нови засолништа 
или за прилагодување на подрумски и други по-
годни простории за засолнување. 

Член 37 
Од средствата на општинскиот фонд за из-

градба на засолништа, можат да им се даваат кре-
дити на организациите на здружениот труд и на 
други организации за изградба и прилагодување 
на објектите кои можат да служат за засолнување 
на населението и материјалните добра од воени 
дејствија. 

Меѓусебните права и должности на органот 
кој управува со средствата на фондот за засол-
ништа и организацијата на здружен труд односно 
другата организација на која и се дава кредит, 
се регулираат со договор. 

Член 38 
Засолништата можат да се даваат под закуп 

за мирновременски потреби на општествените и 
граѓанските правни лица, како и на граѓаните, на 
начин и според условите што ќе ги пропише оп-
штината, со тоа што: 

1. да не се врши адаптација која би влијаела 
или би можела да влијае врз промената на нив-
ната намена и врз смалувањето на заштитната 
моќ; 

2. да не се користат за цели што би ги вло-
шиле хигиенските и техничките услови за засол-
нување; 

3. во случај на непосредна воена опасност и 
војна, веднаш или најдоцна во рок од 18 часа да 
можат да се испразнат и оспособат за заштита. 

Средствата од закупнината за мирновременско 
користење на засолништата, се приход на општин-
скиот фонд за засолништа. 

в) Евакуација 

Член 39 
Извршниот совет ги утврдува критериумите 

за евакуација на луѓето и материјалните добра и 
категориите на лица што подлежат на евакуација. 

Член 40 
Со евакуацијата на населението и материјал-

ните добра на територијата на општината и со 
организацијата на прифаќањето и згрижувањето на 
евакуираното население и материјални добра, ра-
ководи надлежниот орган на општината. 
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^ Општината, на чие подрачје се врши евакуа-
ција, е должна, во соработка со општината од чија 
територија се врши евакуацијата, да обезбеди при-
фаќаше и згрижување на евакуираното население 
и материјалните добра. 

Член 41 
Граѓаните на кои им е соопштено дека ќе се 

евакуираат, должни се во рок од 15 дена од денот 
на настанувањето на промените кои се од интерес 
за подготвувањето и извршувањето на евакуаци-
јата (промена на стан, промена на здравствената 
состојба и ел.), да ги пријават на органите што 
ќе ги овласти општинското собрание. 

г) Затемнување 
Член 42 

Со планот за затемнување што го донесува 
општинскиот совет за народна одбрана се утврду-
ваат: постапката, видот и степенот на затемнува-
ње; средствата и начинот на затемнување на на-
селените места, стопанските и други објекти и 
сообраќајни средства. 

Упатство за изработка на планот за затемну-
вање донесува републичкиот секретар за народна 
одбрана. 

д) Маскирање 

Член 43 
За објектите за кои општинското собрание ќе 

определи да се маскираат, се изработува план за 
маскирање, со кој се утврдуваат мерките, постап-
ката и видот на маскирањето, средствата и по-
требното време за маскирање. 

Во согласност со планот за маскирање се пре-
земаат определени мерки за маскирање во мир, 
во случај на непосредна воена опасност и во војна. 

Упатство за маскирање донесува републич-
киот секретар за индустрија и трговија во соглас-
ност со републичкиот секретар за народна од-
брана. 

ѓ) Заштита од неексплодирани убојни средства 

Член 44 
Уништување на неексплодирани убојни сред-

ства во мир можат да вршат само лица кои се 
здравствено и физички способни и имаат соодвет-
на стручна спрема, што ја пропишува републич-
киот секретар за труд во согласност со републич-
киот секретар за народна одбрана. 

Одобрението за вршење на работи за заштита 
од неексплодирани убојни средства го издава ре-
публичкиот секретар за народна одбрана, кој мо-
же да го определи и подрачјето на кое ќе се вр-
шат овие работи. 

е) Создавање резерви на крв 

Член 45 
Општините и Републиката за своите потреби 

во војна или во случај на други општи опасности, 
обезбедуваат соодветни резерви на крв и продук-
ти од крв. 

IV. ОБУКА ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА 

Член 46 
Обуката за одбрана и заштита ја организираат 

организациите на здружениот труд и другите ор-
ганизации, месните заедници, општините и Репуб-
ликата и опфаќа: обука на населението; обука на 
единиците и службите на територијалната одбра-
на; обука на единиците на цивилната заштита; 
обука во основните и средните училишта, вишите 
и високите школи и факултетите и обука на ра-
ботниците во државните органи и организациите 
на здружениот труд и другите организации. 

Член 47 
Обуката за одбрана и заштита се спроведува 

преку курсеви, семинари, вежби и други форми 
на обука. 

Организациите на здружениот труд и другите 
организации се должни да им обезбедат учество 
на своите работници во вежбите и другите форми 
на обука што ги организираат надлежните органи 
на општината односно Републиката. 

Член 48 
Обуката за извршување на задачите во војна на 

работници распоредени во: организациите на здру-
жениот труд и другите организации, во општин-
ските и републичките органи и во раководните 
органи на општазтвено-политичките организации, 
се состои од општ и посебен дел. 

Програмата за општиот дел на обуката ја до-
несува републичкиот секретар за народна одбрана. 

Програмата за посебниот дел на обуката ја 
донесува органот односно организацијата во која 
се изведува обуката. 

Член 49 
Работниците во државните органи, организа-

циите на здружениот труд и другите организации 
што работат на работи во областа на народната 
одбрана, се должни да ја посетуваат обуката - за 
нивно стручно оспособување и усовршување што 
ја организираат организациите на здружениот 
труд и другите организации, општините и Репуб-
ликата. 

Трошоците за оспособување и усовршување 
на работниците што работат на работи во областа 
на народната одбрана, паѓаат на товар на нивните 
органи, организациите на здружениот труд и дру-
гите организации. 

Член 50 
Обуката во основните (прва помош) и средните 

училишта (одбрана и заштита) се изведува со уче-
ниците во последните две години на школува-
њето. 

Обуката во вишите школи (основи на народ-
ната одбрана) се изведува во првата и втората 
година на студирањето е во високите школи и 
факултетите во првите две години. 

За спроведувањето на обуката за одбрана и 
заштита во основните училишта, средните, вишите 
и високите школи и факултетите, се грижат над-
лежните органи за образование на општината од-
носно Републиката и органите на управувањето 
на тие школи и факултети. 

Член 51 
За наставник по предметот „Основи на на-

родната одбрана" и „Одбрана и заштита" може 
да биде избран кандидат со соодветна воена 
школа во ранг на висока школа или кандидат 
кој има завршено факултет за резервни офицери 
во ЈНА. 

Член 52 
Младинците од 16 до 19 годишна возраст што 

не се опфатени со обуката за одбрана и заштита 
во средните, вишите и високите школи и факул-
тетите или не се вклучени во обуката на едини-
ците и службите на територијалната одбрана и 
цивилната заштита, должни се да ја посетуваат 
обуката што ја организира општината. 

Програмата за обука на младинците од став 1 
на овој член ја донесува републичкиот секретар 
за народна одбрана во согласност со Главниот 
штаб на народната одбрана. 

Организацијата и начинот на изведувањето,-
како и бројот на наставните часови на обуката на 
младинците од став 1 на овој член ја пропишува 
општинското собрание. 
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Член 53 
Програмата за обука на единиците и служ-

бите на територијалната одбрана ја донесува Глав-
ниот штаб на народната одбрана. 

Програмата за обука на милицијата и работ-
ниците што се распоредени во органите за внат-
решни работи, ја донесува републичкиот секретар 
за внатрешни работи во согласност со републич-
киот секретар за народна одбрана и Главниот штаб 
на народната одбрана. 

Програмата за обука на единиците на цивил-
ната заштита ја донесува Републичкиот штаб за 
цивилна заштита. 

Програмата за обука на населението ја доне-
сува републичкиот секретар за народна одбрана. 

Програмата за обука во високите и вишите 
школи и факултетите ја донесува органот утвр-
ден со статутот на факултетот, високата или ви-
шата школа, во согласност со републичкиот секре-
тар за народна одбрана. 

Програмата за обука во основните и средните 
училишта ја донесува Републичкиот завод за школ-
ство, во согласност со републичкиот секретар за 
народна одбрана. 

Член 54 
Општествено-политичките организации и дру-

гите општествени организации, учествуваат во спро-
ведувањето на обуката за одбрана и заштита, со-
гласно со карактерот на нивната дејност. 

V. ЗДРАВСТВЕНО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАЛ-

НАТА ОДБРАНА И ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА 

1. Здравствено осигурување 

Член 55 
Обврзниците на територијалната одбрана и 

цивилната заштита (обврзници), кои не се здрав-
ствено осигурувани по друг основ, за време на 
службата и обуката во територијалната одбрана 
и цивилната заштита имаат право на здравствена 
заштита според општите прописи за здравствено 
осигурување. 

- Со обврзниците »од претходниот став на овој 
член во однос на правата на здравствена заштита, 
се изедначуваат и обврзниците на обуката за од-
брана и заштита за време на обуката што ја ор-
ганизираат организациите на здружен труд и дру-
ги организации, месни заедници, општината и Ре-
публиката. 

Член 56 
Обврзниците за заболувањата што настанале 

за време на службата или обуката во територијал-
ната одбрана и цивилната заштита имаат право на 
здравствена заштита и по завршувањето на служ-
бата односно обуката, ако во рок од два месеца 
го пријават тоа заболување на општинскиот орган 
на управата на народна одбрана и ако воено-
лекарска комисија утврди дека заболувањето на-
станало за време на службата или обуката во те-
риторијалната одбрана односно цивилната за-
штита. 

Член 57 
Обврзниците кои поради влошување на забо-

лувањето што го имале пред стапувањето на служ-
ба или обука ќе бидат отпуштени од територијал-
ната одбрана односно цивилната заштита, имаат 
право на здравствена заштита за тоа заболување 
до негово излекување односно стабилизирање, а 
најдолго две години по отпуштањето. 

Член 58 
На семејството на обврзникот што ќе загине 

или умре на служба или обука во територијалната 
одбрана односно цивилната заштита му припаѓа 
надоместок за стварните трошоци за превоз до 
местото на закопот. 

Член 59 
Обврзниците кои за време на службата или 

обуката во територијалната одбрана односно ци-
вилната заштита без своја вина ќе се повредат 
и од тоа ќе настапи оштетување на организмот 
најмалку до 20%, имаат право на еднократна па-
рична помош. 

Ако обврзникот загине или умре од задобие-
ната повреда, еднократната парична помош му 
припаѓа на неговото семејство. 

Висината на еднократната парична помош од 
став 1 на овој член ја пропишува Извршниот со-
вет. 

Член 60 
Средствата за здравствена заштита на обврз-

ниците за заболувањата што ги добиле или се 
влошиле за време на службата или обуката во 
територијалната одбрана односно цивилната за-
штита, како и за еднократната парична помош и 
надоместокот на потребните трошоци, ги обезбеду-
ваат Републиката, општините, организациите на 
здружениот труд и другите организации што ја 
организираат обуката или ги повикале обврзни-
ците на служба или обука во територијалната 
одбрана односно цивилната заштита. 

2. Инвалидско осигурување 

Член 61 
Обврзниците на територијалната одбрана и 

цивилната заштита во случај на губење или сма-
лување на работната способност, телесно оштету-
вање, настапување на инвалидност или смрт за 
време на служба или обука во територијалната 
одбрана односно цивилната заштита, имаат право 
на инвалидско осигурување според прописите за 
инвалидското осигурување. 

VI. НАДОМЕСТОК 

Член 62 
Војниците-обврзници, резервните офицери, ре-

зервните подофицер!! и резервните воени службе-
ници (воени обврзници), кога ќе бидат повикани 
на воена служба во територијалната одбрана, 
имаат право на надоместок на трошоците за пре-
воз и трошоците за исхрана и сместување (днев-
ница). 

Член 63 
Надоместок на трошоците за превоз му при-

паѓа на воениот обврзник ако седиштето на ор-
ганот што го повикал или местото каде што треба 
да се јави воениот обврзник е оддалечено повеќе 
од 10 км од местото на неговото живеалиште од-
носно неговиот престој. 

Член 64 
Воените обврзници за превоз можат да ги ко-

ристат јавните сообраќајни средства (воз и авто-
бус). 

Надоместок на трошоците за превоз со јавните 
сообраќајни средства на воените обврзници им 
припаѓа според патната тарифа за превоз по нај-
краток пат и со превозно средство определено во 
став 1 од овој член. 

На релациите каде што не постои редовен же-
лезнички или автобуски сообраќај, на воените об-
врзници им припаѓа надоместок на трошоците за 
превоз според условите што ќе ги пропише оп-
штинското собрание. 

На релациите на кои постои редовен желез-
нички и автобуски сообраќај, можат да се кори-
стат други јавни или приватни сообраќајни сред-
ства, но не се признаваат поголеми трошоци од 
трошоците за превоз со воз или автобус на таа 
релација. 
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Член 65 
Ако на воените обврзници им е обезбедена 

бесплатна исхрана или бесплатно сместување, 
дневницата се намалува, и тоа: 

1. ако е обезбедена исхрана за 60% и 
2. ако е обезбедено сместување за 40%. 
На воените обврзници на кои им е обезбедена 

исхрана и сместување не им припаѓа дневница. 

Член бб 
Висината и начинот на пресметувањето на 

дневниците за воените обврзници, повикани од 
надлежниот орган на општината, ги пропишува 
надлежниот орган на општината. 

Висината и начинот на пресметувањето на 
дневниците за воените обврзници, повикани од 
надлежниот орган на Републиката, ги пропишува 
Извршниот совет. 

Член 67 
На обврзниците на цивилната заштита, ако 

бидат повикани на служење во цивилната заштита 
во работно време, им припаѓа надоместок во ви-
сина на просечниот месечен личен доход за по-
следните 3 месеци. 

На обврзниците на цивилната заштита што не 
се во работен однос, надоместок им припаѓа ако 
се повикани на служење во работни денови, во 
износ што ќе го пропише општинското собрание. 

Обврзник на цивилната заштита кој е пови-
кан да служи во цивилната заштита надвор од 
местото на своето местожителство односно пре-
стојувалиште, има право на надоместок на трошо-
ците за превоз со јавните сообраќајни средства и 
надоместок на трошоци за исхрана и сместување 
(дневница), под условите од член 62 до бб на овој 
закон. 

Член 68 
Надоместокот од член 68 од овој закон како 

и неговата висина, за обуката што ја организира 
и изведува општината, ја пропишува надлежниот 
орган на општината, а за обуката што ја органи-
зираат организациите на здружениот труд и дру-
гите организации — тие организации. 

Надоместокот од став 1 на овој член се испла-
тува на товар на средствата на општината односно 
на организацијата на здружен труд и другата ор-
ганизација што го повикува или по чие барање е 
повикан обврзникот за служење во цивилната. за-
штита. 

Висината на надоместокот за обврзниците на 
цивилната заштита во смисла на чл. 67 став 2 
од овој закон не може да биде помала од 80% 
од пропишаниот износ на минималниот личен до-
ход на територијата на општината. 

VII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 69 
Организациите на здружениот труд и другите 

организации (организациите во рамките на своите 
редовни дејности), спроведуваат подготовки за на-
родна одбрана и преземаат подготвителни мерки за 
работа и отпор во војна. 

Член 70 
Организациите во областа на стопанството, во 

спроведувањето на подготовки за народна одбрана 
и во преземањето на подготвителни мерки за ра-
бота и отпор во војна обезбедуваат: 

1. во индустријата, рударството и занаетчист-
вото — производство на артикли и вршење на ус-
луги од интерес за народната одбрана; потребните 
средства, техничка и друга документација за про-
изводство "и вршење на услуги во војна; заштита 
на стоковните фондови и материјалните добра од 
воените дејства; 

2. во земјоделството, шумарството, водостопан-
ството и ветеринарството; производство на основ-
ни артикли за исхрана и обработка на земјодел-
ските површини; заштита на земјоделските про-
изводи, добитокот, механизацијата, средствата и 
значајните објекти за земјоделското производство; 
експлоатација на шумите за потребите на народ-
ната одбрана и спроведување на мерките за за-
штита на шумите од пожари; преземање на мер-
ки за радиј ационо-хемиско-биолошка заштита на 
добитокот и прехранбените артикли; обезбедување 
на потребните • резерви од лекови и друга вете-
ринарска опрема; функционирање на хидротехнич-
ките и водостопанските објекти и заштита на во-
дните акумулации од поплави; 

3. во градежништвото и урбанизмот —• спро-
ведување на мерки за заштита и извршување на 
други задачи од интерес за народната одбрана при 
урбанистичкото и просторното уредување, плани-
рање и изградбата на населби — градови, стан-
бени и други објекти; оспособување за изградба 
и адаптација на објекти и за уредување на од-
делни територии од посебно значење за општона-
родната одбрана; помош на вооружените сили во 
инженериското обезбедување — запречување, ру-
шење и изградба на комуникациите и објектите на 
нив; оспособување на градежната оператива за 
спасување на населението и материјалните добра 
од урнатини и за расчистување на урнатините; 

4. во сообраќајот и врските — превоз на лу-
ѓето и материјалните добра со максимално корис-
тење на расположливите транспортни капацитети; 
функционирање на врските за потребите на оп-
штествено-политичките заедници, вооружените си-
ли, организациите на здружениот труд и други 
организации; одржување и ремонт на транспорт-
ните средства и објекти од областа на сите гранки 
на сообраќајот и врските; 

5. во комуналните дејности — одржување и 
грижа за функционирањето на комуналните уреди; 
обезбедување' на резервни делови за одржување 
и поправка на оштетените комунални објекти; за-
солнување и заштита на техничката документа-
ција неопходна за одржување на комуналните об-
јекти и постројки, особено во поголемите населби 
и градовите; и заштита на водата од загадување; 

6. во електростопанството-подготвување и ос-
пособување на електростопанските објекти и уреди 
за производство, пренесување и снабдување со 
електрична енергија и заштита и поправка на 
оштетените електростопански објекти и уреди; 

7. во трговијата — снабдување на вооружени-
те. сили и населението со основните прехранбени 
и индустриски производи и со други потреби не-
опходни за живот и работа во војна; обезбедува-
ње на суровини, репроматеријали и резервни де-
лови за работа на организациите на здружениот 
труд и другите организации во војна и за пре-
земање на мерки за заштита на стоковните фон-
дови. 

Член 71 
Организациите во областа на општествените 

дејности, во спроведувањето на подготовките за 
народна одбрана и во преземањето на подготви-
телни мерки за работа и отпор во војна се должни 
да го обезбедат особено следното: 

1. во областа на здравството и социјалната 
заштита-организација и работа на здравствената 
служба врз основа на единствената воена меди-
цинска доктрина; стручна обука на медицинските 
кадри и учество во оспособувањето на населението 
за укажување на прва помош; потребните резервр! 
на крв, лекови, медицински материјали и опрема 
и организација и работа на организациите во об-
ласта на социјалното осигурување и социјалната 
заштита; 

2. во информативно-пропагандните дејности — 
подготвување на информативно пропагандната 
дејност за работа во војна; потребните уреди и ре-
зервни материјали; изнаоѓање на разновидни ор-
ганизациони и други форми за морално, психо-
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дошко и политичко дејствување, информирање и 
подготвување на населението за општонародна од-
брана и негово благовремено известување за вое-
ните опасности и за мерките на органите на вла-
ста; 

3. во областа на образованието, науката и кул-
турата — организација и работа на образованието, 
науката и културата; научноистражувачка работа 
во областа на народната одбрана; заштита на пред-
метите од посебна научна, уметничка и историска 
вредност; спроведување на обуката за одбрана и 
заштита во школите и факултетите. 

Член 72 
.Организациите, на своите делови што се нао-

ѓаат надвор од седиштето на организацијата, се 
должни да им обезбедат услови за спроведување 
на подготовките за работа и отпор во војна, ве 
согласност со својот статут и другите општи акти 
и планови, како и со плановите на Републиката и 
плановите и одлуките на општината каде што се 
наоѓаат нивните делови. 

VIII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТИНАТА 

Член 73 
Општината, во рамките на своите права и 

должности утврдени со Уставот, Законот за на-
родна одбрана и овој Закон, а во согласност со 
основите на системот за народна одбрана, пла-
новите и подготвителните мерки што ги утврдува 
федерацијата и Републиката, ја уредува и орга-
низира народната одбрана и раководењето со те-
риторијалната одбрана и цивилната заштита на 
својата територија; ги усогласува и насочува под-
готовките на месните заедници, организациите на 
здружениот труд и другите организации и, за вре-
ме на војна, раководи со општонародниот отпор. 

Член 74 
Општините во организирањето и подготвува-

њето на народната одбрана меѓусебно соработу-
ваат и ги усогласуваат особено: плановите и под-
готвителните мерки за одбрана; изработката на 
воено-политичката процена; подготовките за за-
штита на стоковните фондови како и организа-
цијата и подготовките за народна одбрана во об-
ласта на здравството, образованието, културата, 
науката и другите дејности; организацијата и 
спроведувањето на мерките за заштита и спасу-
вање на населението и материјалните добра, како 
и на другите задачи и мерки од заеднички инте-
рес и во областа на народната одбрана. 

Член 75 
Општината формира совет за народна одбра-

на на седница на општинското собрание. 
Советот за народна одбрана на општината ра-

ководи со подготовките за народната одбрана; се 
грижи за организирањето, подготвувањето и мо-
билизирањето на изворите и силите на општината 
за одбрана и заштита; врши координирање, усо-
гласување и насочување на подготовките за народ-
на одбрана; ги утврдува задачите на месните за-
едници, организациите на здружениот труд и 
другите организации во областа на народната од-
брана; го утврдува воениот план на општината и 
дава согласност на воените планови на општин-
ските органи и организациите на здружениот труд; 
одлучува за формирањето на општински единици 
и служби на територијалната одбрана и цивилната 
заштита; врши и Други работи кои со закон или 
со статутот на општината се ставени во негова 
надлежност. 

Стручните работи на советот ги врши општин-
скиот орган на управата за народна одбрана. 

Член 76 
За раководење и командување со единиците и 

службите на територијалната одбрана на општи-
ната во мир и за командување во војна, општи-
ната формира општински штаб на народната од-
брана. 

Член 77 
Општинскиот штаб на народната одбрана го 

сочинуваат: командант, началник, политички ко-
месар и определен број членови. 

Командантот, началникот и политичкиот ко-
месар на штабот на народната одбрана ги именува 
и разрешува општинското собрание, по претходно 
мислење на Главниот штаб на народната одбрана. 

Членовите на општинскиот штаб на народната 
одбрана ги именува и разрешува општинското со-
брание на своја седница. Со актот за именување 
се определува и нивниот број. 

Член 78 
За оперативно раководење со единиците на 

цивилната заштита во мир и војна, како и за 
координирање и усогласување на мерките за за-
штита на населението и материјалните добра од 
воени дејствија, општината формира општински 
штаб за цивилна заштита. 

Општинскиот штаб за цивилна заштита, освен 
работите од став 1 на овој член, врши коорди-
нирање и усогласување на работата на органите, 
организациите на здружениот труд и другите ор-
ганизации и граѓаните во врска со спречувањето 
и отстранување на непосредните последици од 
елементарни непогоди и други општи опасности 
и раководи со акциите за спречување и отстрану-
вање на последиците. 

Член 79 
Општинскиот штаб за цивилна заштита го 

сочинуваат командантот, началникот и определен 
број на членови. 

Командантот, началникот и членовите на шта-
бот ги именува и разрешува општинското собра-
ние на своја седница. 

Член 80' 
Наредбите и инструкциите на штабот за ци-

вилна заштита во врска со организирањето и 
употребата на единиците на цивилната заштита, 
спасувањето, спречувањето и отстранувањето на 
непосредните последици од елементарни непого-
ди и други општи опасности, се задолжителни за 
државните органи, организациите на здружениот 
труд и другите организации. 

Член 81 
Стручните и управните работи во врска со ор-

ганизирањето и подготвувањето на цивилната за-
штита во општината ги вршат општинските орга-
ни на управата за народна одбрана. 

Член 82 
Старешината на општинскиот орган на упра-

вата за народна одбрана го именува и разрешува 
општинското собрание, по претходно мислење на 
републичкиот секретар за народна одбрана 

IX. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ 
НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 83 
Републиката, во согласност со основите на сис-

темот на народната одбрана, ја уредува и органи-
зира народната одбрана на својата територија и 
раководи со територијалната одбрана и цивилната 
заштита; ги утврдува основите на плановите и 
подготвителните мерки за организирање и упо-
треба на единиците и службите на територијал-
ната одбрана и цивилната заштита како и за ра-
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бота на своите органи, стопанството и општестве-
ните служби во војна; ги следи, усогласува и на-, 
сочува подготовките за народна одбрана во оп-
штините, организациите на здружен труд и други-
те организации и граѓаните, а за време на војна 
ги мобилизира своите човечки и материјални си-
ли и извори за потребите на народната одбрана и 
раководи со опџ1тенародниот отпор. 

Член 84 
Политиката во областа на народната одбрана, 

утврдена од Собранието во рамките на правата и 
должностите на Републиката ја остваруваат и 
спроведуваат: Извршниот совет, Советот на народ-
на одбрана, Главниот штаб на народната одбрана, 
Републичкиот штаб за цивилна заштита, Репуб-
личкиот секретаријат за народна одбрана и дру-
гите органи на управата и органите и организа-
циите што вршат работи од општ интерес за Ре-
публиката. 

1. Собрание на Социјалистичка Република 
Македонија 

Член 85 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија (Собрание), ја утврдува политиката во 
областа на народната одбрана, ја разгледува' сос-
тојбата на подготовките за народна одбрана на 
територијата на Републиката и презема мерки за 
нивно спроведување. 

Собранието го донесува развојниот план за 
одбрана на Републиката и обезбедува средства за 
финансирање на подготовките за народна одбрана 
од надлежноста на Републиката, а особено на под-
готовките од посебен интерес за Републиката. 

2. Извршен совет на Собранието 

Член 86 
Извршниот совет на Собранието (Извршен со-

вет) обезбедува'спроведување на утврдената поли-
тика за народна одбрана; се грижи за спроведу-
вањето на законите и подготовките во областа на 
одбраната; ги усогласува и насочува подготовките 
за народна одбрана на републичките органи на 
управата и органите и организациите што вршат 
работи од општ интерес за Републиката, в р т и 
надзор над спроведување на тие подготовки и им 
дава општи насоки за работа во областа на на-
родната одбрана. 

Член 87 
Извршниот совет во областа на народната од-

брана ги врши особено следните работи: 
1. го утврдува предлогот на развојниот план 

за одбрана на Републиката; 
2. ги донесува републичките планови во об-

ласта на народната одбрана за работа и функцио-
нирање на органите и организациите на Републи-
ката, стопанството и општествените служби во 
војна и се грижи за нивното спроведување; 

3. презема мерки за обезбедување на неопход-
ните материјални резерви за потребите на Репуб-
ликата во случај на војна; 

4. ги утврдува организациите на здружениот 
труд од посебен интерес за Републиката во об-
ласта на народната одбрана, им ги определува за-
дачите и се грижи за обезбедувањето на услови 
за нивна работа во војна; 

5. се грижи за информативно-пропагандната 
дејност во од&ос на подготовките за народна од-
брана; 

6. ги утврдува критериумите и нормативите за 
распоред на луѓето и материјалните средства за 
потребите на државните органи, единиците и, слу-
жбите на територијалната одбрана, единиците на 
цивилната заштита и другите општествени потре-
би во војна; 

7. ги утврдува воените планови на републич-
ките органи; 

8. ги утврдува плановите за евакуација и дис-
перзија на значајните стопански и други објекти, 
републичките органи и населението, како и за за-
солнување на предметите од историска, уметнич-
ка и културна вредност и архивите; 

9. ја насочува и обезбедува изградбата на за-
солништа за потребите на републичките органи и 
организации. 

Член 88 
Извршниот совет во воена состојба или во слу-

чај на непосредна воена опасност, кога надлеж-
ните собори на Собранието не можат да се сос-
танат, донесува уредби со законска сила и ја утвр-
дува организацијата и работата на републичките 
органи како и системот на организацијата и на-
чинот на раководењето со стопанството и општест-
вените служби. 

Во воена состојба или во случај на непосред-
на воена опасност, освен работите од член 87 и 
став 1 на овој член, Извршниот совет презема 
мерки за мобилизирање на човечките и матери-
јалните сили и извори за потребите на општона-
родниот отпор; наредува евакуација на органите 
на Републиката, организациите на здружениот 
труд и другите организации и населението и се 
грижи за спроведување на мерките за состојба 
на готовност што ќе ги нареди Претседателот на 
Републиката. 

3. Совет за народна одбрана 

Член 89 
Советот за народна одбрана (Совет) ги коор-

динира, усогласува и насочува подготовките за 
народна одбрана, дава општи насоки за подгот-
вување и мобилизирање на изворите и силите на 
Републиката за одбрана и ги утврдува основите 
на плановите во областа на народната одбрана на 
територијата на Републиката. 

Член 90 
Советот му дава мислење и предлози на Со-

бранието, по негово барање или по своја иници-
јатива, по прашањата од интерес за народната 
одбрана. 

Советот дава претходни мислења и за осно-
вите на републичките планови за народна одбра-
на и другите акти што ги донесуваат Собранието 
и Извршниот совет во областа на народната од-
брана. 

Член 91 
Советот има претседател, определен број чле-

нови и секретар. 
Претседателот, членовите и секретарот на Со-

ветот ги именува Собранието од редот на репуб-
личките пратеници и функционери, општествено-
политичките работници и воените . раководители. 

Членовите на Советот се именуваат на четири 
години и можат да бидат повторно именувани. 

Член 92 
Претседателот ги свикува седниците на Сове-

тот, им претседава и раководи со работата на Со-
ветот. 

Претседателот на Советот, во негово отсуство 
или спреченост, го заменува член на Советот што 
го определува Советот-

Член 93 
Советот донесува деловник за својата работа. 

Член 94 
Републичкиот секретаријат за народна одбра-

на ги врши стручните работи на Советот. 
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Главниот штаб за народна одбрана, како и ре-
публичките органи на управата и органите и ор-
ганизациите што вршат работи од општ интерес 
за Републиката, во рамките на својот делокруг, 
подготвуваат материјали за работа на Советот. 

Член 95 
Заклучоците и општите насоки на Советот ги 

спроведуваат, во рамките на својот делокруг, Глав-
ниот штаб на народната одбрана, Републичкиот 
штаб за цивилна заштита, републичките органи 
на управата, органите и организациите што вршат 
работи од општ интерес за Републиката, органите 
на општините, како и организациите на здруже-
ниот труд и другите организации. 

Член 96 
Средствата за работа на Советот се обезбеду-

ваат посебно во пресметката на Републичкиот сек-
ретаријат за народна одбрана. 

4. Главен штаб на народната одбрана 

Член 97 
Главниот штаб на народната одбрана (Штабот) 

во мир раководи и командува, а во војна команду-
ва со територијалната одбрана и територијалните 
единици во Републиката. 

Штабот за време на мир ги врши работите во 
врска со организирањето, подготвувањето и обу-
чувањето на единиците и службите на територи-
јалната одбрана; ја координира работата на тери-
торијалната одбрана со ЈНА и со другите органи 
и организации; во согласност со развојниот план 
формира единици и служби на територијалната 
одбрана на Републиката и раководи со нив. 

Штабот во војна командува со борбените деј-
ствија на единиците и службите на територијал-
ната одбрана, го обезбедува и усогласува нивното 
дејствување со плановите и дејствијата на ЈНА, а 
на привремено запоседнатата територија од непри-
јателот, командува со сите единици на вооруже-
ните сили на територијата на СР Македонија. 

Штабот во војна може да нареди евакуација 
на населението од подрачјата каде што се водат 
борбените дејствија. 

Член 98 
Штабот во војна може да нареди употреба на 

единиците и службите на територијалната одбрана 
во отстранување на последиците и спасување на 
населението и материјалните добра од борбените 
дејствија. 

Штабот, во случај на елементарни непогоди и 
други општи опасности од поголеми размери, по 
претходна одлука на Извршниот совет, наредува 
употреба на единиците и службите на територи-
јалната одбрана за заштита и спасување на лу-
ѓето, општествениот имот и имотот на граѓаните. 

Член 99 
Штабот, во однос на организирањето и подгот-

вувањето на територијалната одбрана, ги врши 
особено следните работи: 

1. ја разработува концепцијата за местото и 
улогата на територијалната одбрана во системот 
на општонародната одбрана; 

2. врши воена процена за загрозеност на те-
риторијата на СР Македонија; 

3. го утврдува планот за употреба на терито-
ријалната одбрана и врши негово усогласување со 
ЈНА; 

4. изработува развоен план на единиците и 
службите- на територијалната одбрана во Репуб-
ликата; 

5. ги утврдува начелата за организацијата и 
формацијата на штабовите на оперативните зони 
и на општинските штабови за народна одбрана; 

6. ја утврдува организацијата на единиците и 
службите на територијалната одбрана и изработу-
ва лични и материјални формации за нив; 

7. врз основа на развојниот план на Репуб-
ликата формира единици и служби на територи-
јалната одбрана на Републиката и непосредно ра-
ководи со нив; 

8. предлага критериуми и нормативи за попол-
нување на единиците и службите на територијал-
ната одбрана со луѓе и материјални средства; 

9. врши надзор над спроведувањето на крите-
риумите за условите и начинот на складирање, 
чување и одржување на оружјето, муницијата и 
другите материјално-технички средства на едини-
ците и службите на територијалната одбрана; 

10. ги организира врските и криптографската 
заштита за потребите на територијалната одбрана 
на Републиката; 

11. ги спроведува мерките за состојба на го-
товност на територијалната одбрана што ќе ги на-
реди Врховниот командат и презема други мерки 
за преминување на територијалната одбрана во 
воена состојба, 

Член 100 
Штабот го сочинуваат: командантот, политич-

киот комесар, началникот и определен број на 
членови. 

Со штабот раководи командантот на штабот. 
Началникот на Штабот е заменик на командантот 
на Штабот. 

Командантот на Штабот се именува и разре-
шува според член 34 од Законот за народна од-
брана. 

Началникот, политичкиот комесар и членовите 
на Штабот, ги именува и разрешува Собранието по 
предлог од Извршниот совет. Со актот за имену-
вање се определува и бројот на членовите. 

Член 101 
Штабот издава задолжителни инструкции за 

општинските и зонските штабови за народна од-
брана во однос на организирањето и подготвува-
њето на територијалната одбрана. 

Во војна и во случај на непосредна воена опас-
ност, Главниот штаб, на штабовите од претходниот 
став им издава наредби за употреба на единиците 
и службите на територијалната одбрана. 

Член 102 
Штабот својата внатрешна организација во 

мирно време ја утврдува во согласност со Изврш-
ниот совет. 

Член 103 
Надзор над работата на Штабот вршат Собра-

нието и Извршниот совет. 
Средствата за работа на Штабот се обезбеду-

ваат во републичкиот буџет• 

Член 104 
Работниците што работат на работи од областа 

на територијалната одбрана, се примаат на рабо-
та без конкурс. 

Член 105 
За оперативно раководење и обединување на 

дејствијата на единиците на територијалната од-
брана, Извршниот совет формира оперативни зони 
и штабови на тие зони. 

Командантот, началникот, политичкиот коме-
сар и членовите на штабовите на зоните ги поста-
вува Извршниот совет по предлог од Главниот 
штаб. 

5. Републички штаб за цивилна заштита 

Член 106 
Републичкиот штаб за цивилна заштита (Штаб 

за цивилна заштита) оперативно раководи со еди-
ниците на цивилната заштита во мир и војна; ги 
координира и усогласува активностите и мерките 
за заштита на населението и материјалните добра 
од воени дејствија, од надлежноста на Репуб-
ликата. 
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Штабот за цивилна заштита, освен работите 
од став 1 на овој член, врши координирање и усо-
гласување на работата на органите, организациите 
на здружениот труд и другите организации и гра-
ѓаните во случај на елементарни непогоди и дру-
ги општи опасности и раководи со акциите за спре-
чување и неодложно отстранување на непосред-
ните опасности од надлежноста на Републиката.' 

Член 107 
Штабот за цивилна заштита го сочинуваат: ко-

мандантот, началникот и .определен број на чле-
нови. 

Командантот, началникот и членовите на шта-
бот за цивилна заштита ги именува и разрешува 
Извршниот совет на Собранието. Со актот за име-
нување се определува и бројот на членовите. 

Командантот, началникот и членовите на Шта-
бот се именуваат на 4 години и можат да бидат 
повторно именувани. 

Член 108 
За остварување на својата функција Штабот 

за цивилна заштита донесува наредби, упатства 
и инструкции. 

Наредбите што Штабот ги донесува во" врска 
со организирањето и употребата на единиците па 
цивилната заштита, како и во врска со спречува-
њето и отстранувањето на непосредните последи-
ци од елементарните непогоди и другите општи 
опасности, се задолжителни за општинските шта-
бови, државните органи, организациите на здру-
жениот труд и другите организации. 

Член 109 
Стручните и управните работи во врска со 

организирањето и подготвувањето на цивилната 
заштита ги врши Републичкиот секретаријат за 
народна одбрана. 

Член 110 
Средствата за работа на Штабот се обезбеду-

ваат во републичкиот буџет во пресметката на 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана. 

6. Републички секретаријат за народна одбрана 

Член 111 
Републичкиот секретаријат за народна одбра-

на, покрај делокругот предвиден со Законот за 
републичките органи на управата, во врска со под-
готовките за народна одбрана во Републиката, оп-
штините, организациите на здружениот труд и дру-
гите организации и граѓаните, ги врши особено и 
следните работи: 

1. го следи спроведувањето на подготовките е-а 
народна одбрана и преземањето на подготвител-
ните мерки за работа во воени услови и го врши, 
нивното стручно насочување и усогласување; 

2. ја организира и координира изработката на 
воениот и развојниот план на Републиката; 

3. ја организира и координира изработката на 
плановите за евакуација на значајните стопански 
и други објекти, републичките органи, предметите 
од историска и културна вредност и архивите; 

4. ги организира врските и криптографската 
заштита за потребите на републичките органи во 
војна; 

5. ја усогласува активноста за запознавање на 
граѓаните, организациите на здружениот труд и 
другите организации со концепцијата за општона-
родна одбрана и се грижи за нејзината примена 
при спроведувањето на подготовките за народна 
одбрана; 

6. презема мерки за уредување и заштита на 
воените локации на републичките органи; 

7. предлага соодветни мерки за организација-
та и спроведувањето на мерките за состојба на 
готовност на државните органи, организациите на 
здружениот труд и другите организации и граѓа-

ните, како и други мерки потребни за премину-
вање на воена состојба; 

8. ги врши работите во врска со воената об-
врска и воената мобилизација. 

Се овластува Републичкиот секретаријат за 
народна одбрана да донесе упатство за спроведу-
вање на подготовките кои се заеднички за држав-
ните органи, организациите на здружениот труд 
и другите организации како и упатство за органи-
зирањето и спроведувањето на цивилната заштита 
и обуката за одбрана и заштита. 

Член 112 
Републичкиот секретаријат за народна одбра-

на, на општинските органи на управата за народ-
на одбрана им издава задолжителни инструкции 
во врска со организирањето и подготвувањето на 
цивилната заштита и мобилизациските подготовки 
во државните органи, организациите на здруже-
ниот труд и другите организации;. 

Член 113 
Републичкиот секретаријат за народна одбра-

на, врши надзор над работата на општинските ор-
гани на управата за народна одбрана во однос на 
извршувањето на сојузните и републичките про-
писи од областа на народната одбрана и непосред-
но ги врши работите на инспекцијата во областа 
на народната одбрана во однос на примената на 
прописите за народна одбрана во организациите 
на здружениот труд од посебен интерес за Репуб-
ликата. 

7. Други републички органи на управата 

Член 114 
Републичките органи на управата и другите 

републички органи и организации што вршат ра-
боти од општ интерес за Републиката, спроведу-
ваат сопствени подготовки за народна одбрана; во 
рамките на своите надлежности ги извршуваат 
законските прописи од областа на народната од-
брана; ја следат состојбата и вршат надзор над 
подготовките во стопанството и општествените 
дејности во областа за која се формирани; ги пре-
земаат потребните мерки за работа на организа-
циите на здружениот труд и другите организации 
во воени услови, како и мерки за усогласување 
на подготовките на соодветните дејности со поли-
тиката и плановите за одбрана на земјата. 

Член 115 
Републичките органи на управата во врска со 

организирањето и подготвувањето на стопанство-
то и општествените дејности за работа во војна, 
особено ги вршат следните работи: 

1. изработуваат прописи и планови за органи-
зацијата и работата на соодветните дејности во 
воени услови; 

2. учествуваат во изработката на развојниот 
и воениот план на Републиката; 

3. преземаат мерки за обезбедување на по-
требните средства за спроведување на подготов-
ките за функционирање на соодветните дејности 
во војна; 

4. издаваат стручни упатства за спроведување 
на подготовките за работа на соодветните дејнос-
ти во војна; 

5. се грижат за стручното оспособување ^ на 
своите кадри за извршување на задачите во војна;. 

6. ги спроведуваат мерките за состојба на го-
товност на соодветните дејности; 

7. преземаат мерки за заштита и засолнување 
на своите работни луѓе и средствата од воени деј-
ствија. 
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Член 116 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти ја обезбедува единствената организација и 
функционирањето на органите за внатрешни рабо-
ти за време на непосредна воена опасност и во 
војна; обезбедува учество на милицијата во те-
риторијалната одбрана; донесува воена организа-
ција на службата за државна безбедност; учеству-
ва во организацијата на мерките за безбедност и 
заштита на тајноста во областа на народната од-
брана; се грижи за спроведување на обуката на 
работниците распоредени во органите за внатреш-
ни работи; издава задолжителни инструкции на 
општинските органи за внатрешни работи за ор-
ганизирање и спроведување на подготовките од 
областа на народната одбрана; се грижи за крип-
тографската заштита на тајните податоци и доку-
менти на органите за внатрешни работи што се 
од значење за народната одбрана. 

X. Н А Д З О Р 

Член 117 
За спроведување на прописите во областа на 

народната одбрана, органите на управата за на-
родна одбрана и другите органи на управата што 
вршат определени дејности од областа на народ-
ната одбрана, вршат инспекциски работи. 

Член 118 
Инспекциските работи во областа на народна-

та одбрана ги вршат општинските органи на упра-
вата за народна одбрана и другите општински ор-
гани на управата што вршат определени дејности 
од областа на народната одбрана, освен оние ра-
боти кои со овој закон му се ставени во надлеж-
ност на Републичкиот секретаријат за народна 
одбрана и другите републички органи на управата 
(републички органи) што вршат определени деј-
ности од областа на народната одбрана. 

Член 119 
Инспекциските работи во областа на народна-

та одбрана ги вршат лица кои за тоа имаат по-
себно овластување. 

За вршење на инспекциски работи во областа 
на народната одбрана можат да бидат овластени 
лица што имаат виша или висока стручна под-
готовка и најмалку 3 години поминато на работа 
во областа на народната одбрана. 

Член 120 
Лицата овластени да вршат инспекција во об-

ласта на народната одбрана, својството го дока-
жуваат со посебна легитимација. 

Легитимацијата на лицата овластени да вршат 
инспекција од надлежноста на општинските орга-
ни ја издава началникот на органот на управата 
за народна одбрана. 

Легитимацијата на лицата овластени да вр-
шат инспекција од надлежност на републичките 
органи ја издава републичкиот секретар за народ-
на одбрана. 

Образецот на легитимацијата го пропишува 
републичкиот секретар за народна одбрана. 

Член 121 
Лицата што се овластени да вршат инспек-

циски работи имаат право и должност: 
1. да вршат преглед на општата состојба на 

подготовките, на плановите и спроведувањето на 
мерките во областа на народната одбрана; 

2. да наредат отстранување на несогласностите 
во плановите и во другите документи, извршу-
вање на^ работите и задачите што се предвидени 
со републичките планови и прописи и запирање 
на мерките што не се во согласност со тие пла-
нови и прописи; 

3. да им укажат стручна помош на органите 
чии подготовки ги контролираат и, за утврдената 
состојба и наредените мерки, да ги известат над-
лежните органи. 

Член 122 
Органите, организациите на здружениот труд 

и другите организации, ка ј кои се врши инспек-
ција на подготовките на народна одбрана, на ли-
цето што врши инспекција се должни да му овоз-
можат преглед и контрола на плановите, докумен-
тите, објектите и уредите на соодветната општест-
вено-политичка заедница, организацијата на здру-
жен труд и друга организација од интерес за од-
браната, и да им даваат известување и податоци 
во врска со надзорот. 

Член 123 
Ако лицето што е овластено да врши инспек-

ција во областа на народната одбрана најде дека 
е сторен прекршок или кривично дело, должно е 
до надлежниот орган да поднесе барање за пове-
дување на постапка заради прекршок односно при-
јава за поведување на постапка заради кривично 
дело. 

Член 124 
Лицето што е овластено да врши инспекција 

во областа на народната одбрана, најдената сос-
тојба ја констатира со записник, а извршувањето 
на мерките и работите за кои е овластено ги на-
редува со решение. 

Со решението со кое се наредува извршување-
то на мерките и работите се одредува' и рокот за 
нивното извршување. 

XI. ФИНАНСИРАЊЕ НА НАРОДНАТА 
- ОДБРАНА 

Член 125 
За извршувањето на работите во областа на 

народната одбрана, утврдени со Законот за народ-
на одбрана, овој закон и другите прописи, Репуб-
ликата, општините, организациите на здружениот 
труд и другите организации ги обезбедуваат по-
требните средства за финансирање на работите од 
својата надлежност. 

Член 126 
Општините, заради извршување на своите пра-

ва и должности спрема народната одбрана, можат 
да формираат фонд за народна одбрана. 

Извори за општинскиот фонд за народна од-
брана се обезбедуваат: од буџетот на општината, 
од средствата на организациите на здружениот 
труд и другите организации што ги издвојуваат 
за потребите на народната одбрана и по пат на 
општествен договор ги внесуваат во тој фонд и 
од други приходи. 

Член 127 
Средствата за финансирање на работите од 

својата надлежност Републиката ги обезбедува во 
буџетот. 

Републиката во буџетот обезбедува средства и 
за опремување и вооружување на единиците на 
територијалната одбрана и цивилната заштита што 
се формираат според плановите на Републиката. 

Член 128 
Републиката обезбедува средства за финанси-

рање на потребите на народната одбрана на од-
делни општини, во рамките на општите дополни-
телни средства за финансирање на општестве-
ните потреби на општината. 
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ХП. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 129 
Со парична казна од 5.000 до 10.00 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здруже-
ниот труд или друго правно лице: 

1. ако по одлука на општинското собрание не 
формира специјализирани единици на цивилната 
заштита (чл. 26, ст. 2 и чл. 27); 

2. ако не постапи по барањето на надлежниот 
орган на општината за здружување на специја-
лизираните единици на цивилната заштита (чл. 29); 

3. ако не постапи по наредбите на Републич-
киот односно општинскиот штаб за цивилна заш-
тита во врска со спроведувањето и отстранува-
њето на непосредните последици од елементар-
ните непогоди и други општи опасности (чл. 80 
и чл. 108). 

За прекршок од став 1 на овој член, со па-
рична казна до 500 динари ќе се казни и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд 
или на друго правно лице. 

Член 130 
Со парична казна до 5.000 динари за прекршок 

ќе се казни организацијата на здружениот труд 
или друго правно лице: 

1. ако не обезбеди учество на своите работни 
луѓе во вежбите и другите форми на обука што 
ги организира надлежниот орган на општината 
односно Републиката (чл. 47); 

2. ако не се придржува за прописите кои со-
држат заеднички елементи за спроведување на 
подготовките за одбрана (чл. 111, ст. 2). 

За прекршок од став 1 на овој член, со па-
рична казна до 500 динари ќе се казни и одго-
ворното лице на организацијата на здружениот 
труд или на друго правно лице. 

Член 131 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни 

за прекршок лицето кое не се придржува за ус-
ловите за користење на засолништа во мирно вре-
ме (чл. 38). 

Со парична казна до 50 динари за прекршок 
ќе се казни лицето кое не ги пријавило промените 
од интерес за евакуацијата (чл. 41). 

ХШ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 132 
Органите што се овластени да донесат поблис-

ки прописи за спроведување на одредбите од овој 
закон, се должни тие прописи да ги донесат во 
рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 133 
Со влегувањето во сила на овој закон, преста-

нуваат да важат: 
1,. Законот за формирање на Главен штаб за 

народна одбрана на СР Македонија („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 7/69); 

2. Законот за формирање на Совет за народна 
одбрана на СР Македонија („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/70); 

3. Одредбите на другите републички прописи 
што се спротивни на овој закон. 

Член 134 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

30. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, изда-
вам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДВО-
КАТУРАТА , И ДРУГИТЕ ВИДОВИ НА ПРАВНА 

ПОМОШ 

Се прогласува Законот за адвокатурата и дру-
гите видови на правна помош, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 14 февруари 1972 година 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 14 февруари 1972 година. 

Број ОЗ—484 
14 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

3 А К О Н 
ЗА АДВОКАТУРАТА И ДРУГИТЕ ВИДОВИ 

НА ПРАВНА ПОМОШ 

Д Е Л П Р В И 

Основни одредби 

Член 1 
Заради обезбедување на стручна правна помош 

на граѓаните и организациите во нивните меѓусеб-
ни односи, како и заради обезбедување на еднак-
ва заштита на правата на граѓаните и организа-
циите, кога во постапката ка ј судовите и другите 
државни органи и организации се решава за нив-
ните права или обврски, или за кривична и друга 
одговорност, со овој закон се определуваат рам-
ките и начинот за укажување на правна помош. 

Општините и Републиката создаваат услови за 
укажување на правна помош по пат на адвокату-
ра и други видови на правна помош. 

Член 2 
Правна помош укажуваат адвокати, дипломи-

рани правници во службата за правна помош и 
други дипломирани правници овластени со закон. 

Член 3 
Правната помош особено опфаќа: 
— давање на правни совети, 
— составување на тужби, жалби и други под-

несоци, 
— составување на исправи (договори, тестамен-

ти и др.), 
— застапување и одбрана на странки пред 

судовите и другите државни органи, како и пред 
организациите на здружениот труд и другите ор-
ганизации, 

— застапување на странки во нивните правни 
работи и односи со други лица. 

Адвокатите можат да ги вршат сите работи 
на правната помош, а дипломираните правници 
во службите за правна помош и другите лица со 
стручна подготовка за укажување на правна по-
мош само работите за кои се овластени со овој 
закон. 

Укажувањето на правна помош од страна на 
службените лица во врска со вршењето на нив-
ната служба, се регулира со посебни прописи. 

Член 4 
Адвокатите, дипломираните правници во служ-

бите за правна помош и другите лица со стручна 
подготовка за укажување на правна помош се 
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независни во својата работа. Тие не можат да би-
дат притворени поради кривично дело сторено во 
укажувањето на правна помош, без одобрение од 
советот на судот кај кого се води постапката. 

Лицата од претходниот став имаат право и 
должност, во границите на законот и добиените 
овластувања, да преземаат се што сметаат дека 
може да и користи на странката на која и ука-
жуваат правна помош. 

Член 5 
Адвокатите, дипломираните правници во служ-

бите за правна помош и другите лица со стручна 
подготовка за укажување на правна помош, се 
должни совесно да укажуваат правна помош во 
согласност со законот и во вршењето на својата 
општествена функција да се грижат за уставноста 
и законитоста. 

Член 6 
Републичкиот секретаријат за правосудство ја 

следи и проучува работата на адвокатурата и дру-
гите видови на правна помош и во соработка со 
Адвокатската комора и собранијата на општините, 
изготвува предлози за унапредување на адвокату-
рата и службите за правна помош. 

Органот од претходниот став, може да бара 
извештаи и податоци од Адвокатската комора и 
од службите за правна помош, за состојбата во 
врска со укажувањето на правна помош. 

Д Е Л В Т О Р И 

А Д В О К А Т У Р А 

Глава прва 

Општествена положба и организација 
на адвокатурата 

Член 7 
Адвокатурата е самостојна општествена служба. 
Самостојноста на адвокатурата се остварува 

особено: преку самостојно и независно вршење на 
адвокатските работи од страна на адвокатите, во 
рамките на уставот и законите; со организирање 
на адвокатите во Адвокатската комора на Маке-
донија како самоуправна организација која доне-
сува општи акти, во согласност со законот, за ра-
ботата на Адвокатската комора и нејзините орга-
ни, и за работата и однесувањето на адвокатите 
во вршењето на својата дејност; како и со одлу-
чување за прием во адвокатурата и за престанок 
на правото за вршење на адвокатура. 

Член 8 
Адвокатите можат да укажуваат правна помош 

како поединци или здружени во адвокатска за-
едница. 

Адвокатите имаат во начело иста општествено-
економска положба и во основа исти права и об-
врски како и работните луѓе во организациите на 
здружениот труд. 

Член 9 
Три или повеќе адвокати со седиште на кан-

целаријата на подрачјето на иста општина можат 
да ја здружат својата работа и средства заради 
вршење на адвокатура во адвокатска работна за-
едница. 

Адвокатските заедници имаат во основа иста 
положба како и организациите на здружениот 
труд. 

Адвокатите здружени во адвокатска заедница 
имаат во основа исти права и должности како и 
работните луте во организациите на здружениот 
труд. 

Во здружениот труд на адвокатите не можат 
да се воспоставуваат односи што би биле во спро-
тивност со начелата на самостојноста на адвокату-

рата и независноста на адвокатите во вршењето 
на адвокатските работи. 

Адвокатската заедница се запишува во посе-
бен регистар, кој се води во Адвокатската комора. 

Член 10 

Со статутот и другите општи акти на адво-
катската заедница, во согласност со законот, се 
утврдува нејзината внатрешна организација, на-
чинот на кој здружените адвокати им укажуваат 
правна помош на граѓаните и организациите на 
здружениот труд, управувањето со општествените 
средства и распределбата на средствата и личните 
доходи. 

Со актите од претходниот став, а во соглас-
ност со законот, се регулираат и работните и дру-
гите меѓусебни односи на членовите на адвокат-
ската заедница. 

Глава втора 

Права и должности на адвокатите 

Член И 

Адвокатот е должен да укажува правна помош 
на странка која ќе му се обрне за таква помош, 
ако вршењето на адвокатската работа не би била 
на штета на интересите на странката, или во спро-
тивност со начелата на постапката во која тој би 
учествувал како адвокат. 

Член 12 
Адвокатот е должен да го одбие барањето за 

укажување на правна помош особено во следните 
случаи: 

— ако по истата работа укажал правна помош 
на спротивната странка тој или адвокат од иста 
канцеларија односно иста адвокатска заедница, 

— ако бил приправник во адвокатската кан-
целарија во која била укажана правна помош на 
спротивната странка по истата работа, 

— ако по истата работа постапувал како суди-
ја, јавен обвинител, заменик или помошник јавен 
обвинител, јавен правобранител, заменик јавен 
цравобранител. работник на орган на управа или 
како судија за прекршоци. 

Со кодексот на адвокатската етика се опреде-
лува во кои други случаи адвокатот е должен, 
или овластен да одбие укажување на правна 
помош. 

Член 13 
Адвокатот може на странката да и го откаже 

прифатеното застапување, ако има причини пора-
ди кои е должен или овластен да го одбие ука-
жувањето на правна помош. 

Адвокатот е должен да продолжи со укажува-
њето на правна помош и по откажувањето, ако е 
потребно од странката да се отстрани некоја 
штета, но најмногу до еден месец по соопштува-
њето на отказот. 

Член 14 
Адвокатот во укажувањето на правна помош 

може да биде заменуван од адвокат или, во рам-
ките на законот, од адвокатски приправник кој е 
на практика во неговата адвокатска канцеларија. 

Член 15 
Адвокатот е должен да го чува како тајна 

она што му го доверила странката. 
Адвокатот не е должен да сведочи за она што 

во укажувањето на правна помош му го доверила 
странката, а не може да биде сослушан како све-
док за она што му го доверил обвинетиот како 
на свој бранител. 
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Член 16 
Претрес на архивата на адвокатската канце-

ларија може да се изврши само во поглед на ак-
тите и предметите кои се изрично наведени во 
наредбата за претресување. 

Член 17 
Адвокатот слободно го определува местото во 

кое ќе биде седиштето на неговата канцеларија. 
Адвокатот може да има седиште на канцела-

рија само во едно место. 
Адвокатот може да го промени седиштето на 

својата канцеларија. 
Адвокатот е должен да стави свој потпис и 

печат на секоја исправа или поднесок, кој е со-
ставен од него или во неговата канцеларија. 

Член 18 
Адвокатот има право на награда и надоместок 

на трошоците за извршената работа, според тари-
фата што ја донесува Адвокатската комора во со-
гласност со Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Адвокатот е должен на странката да и изда-
де потврда за примениот износ на име награда 
и трошоци за извршената работа. 

Глава трета 

Стекнување право на вршење адвокатура 

1. У с л о в и 

Член 19 
Право на вршење на адвокатура се стекнува 

со упис во именикот на адвокатите, кој се води 
. во Адвокатската комора. 

Со право на вршење на адвокатура може да 
се стекне секое лице што ги исполнува следните 
услови: 

1. да е дипломиран правник со положен пра-
восуден испит или дипломиран правник изедначен 
во правата со лицата што имаат правосуден испит, 

2. да е државјанин на СФРЈ, 
3. да е деловно способен, 
4. да е здравствено способен, 
5. да не е во работен однос, 
6. против него да не е подигнат обвинителен 

акт за нечесно кривично дело. 
Лице осудено за кривични дела против наро-

дот и државата, против човечноста и меѓународ-
ното .право и против вооружените сили како и за 
кривично дело кое го прави морално неподобно 
за вршење на адвокатура или кое поради непри-
стојни постапки не би можело да врши адвокатура 
без штета по угледот на адвокатурата, не може да 
биде запишано во именикот на адвокатите. 

Осудата за кривично дело од претходниот став 
претставува пречка за упис во именикот на адво-
катите во- траење од 10 години од денот на издр-
жаната, простената или застарената казна. 

Непристојната постапка од став 3 на овој член 
претставува пречка за упис во именикот на адво-
катите во траење од три години од денот на пра-
восилноста на решението од член 23 на овој закон. 

Член 20 
Судиите на врховните и вишите стопански су-

дови, сојузните и републичките јавни обвинители 
и нивните заменици, сојузните и републичките 
јавни правобранители и нивните заменици и ре-
довните и вонредните професори по правните 
науки на правните факултети, можат да бидат 
запишани во именикот на адвокатите и без право-
суден испит, ако ги исполнуваат условите од член 
19 на овој закон. 

Член 21 

Со уписот во именикот на адвокатска комора 
на друга социјалистичка република или социјали-
стичка автономна покраина, адвокатот стекнува 
право да врши адвокатура и на територијата на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Кога адвокат од друга социјалистичка репуб-
лика односно социјалистичка автономна покраина 
ја пресели канцеларијата во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, има право да биде запишан 
во именикот на Адвокатската комора на Македо-
нија без испитување дали ги исполнува условите 
за прием во адвокатурата. 

Член 22 
По барањето за упис во именикот на адвока-

тите одлучува органот на Адвокатската комора, 
определен со нејзиниот статут. 

Со статутот на Адвокатската комора се опре-
делува постапката за упис во именикот на адво-
катите. 

Член 23 
Против решението со кое се одбива барањето 

за упис во именикот на адвокатите, подносителот 
на барањето може да поведе управен спор. 

Член 24 
Одлучувањето по барањето за упис во имени-

кот на адвокатите може да се одложи најмногу за 
2 месеци ,ако против подносителот на барањето се 
води истрага или е покрената дисциплинска по-
стапка. 

Член 25 
Ако по одобрениот упис се дознае дека не 

постоеле услови за упис во именикот на адвока-
тите, постапката за упис се повторува. 

Во случај кога во именикот на адвокатите е 
запишан адвокат, кој не ги исполнува условите за 
упис поради пречка предвидена во член 19 став 
4 и 5 од овој закон, постапката за упис не може 
да се повтори ако изминале две години од уписот 
во именикот на адвокатите. 

Врз основа на повторената постапка се одлучу-
ва дали поранешната одлука за упис останува во 
сила или се укинува и се одредува бришење на 
адвокатот од именикот на адвокатите. 

Одлуката за повторување на постапката за 
упис ја донесува истиот орган кој одлучува за 
уписот во именикот на адвокатите. 

Член 26 
. Лицето на кое му е одобрен упис во именикот 

на адвокатите ја дава оваа свечена изјава: 
„Свечено изјавувам дека должноста адвокат" ќе 

ја вршам совесно, дека ќе се придржувам за Ус-
тавот, законот, Статутот на Комората и кодексот 
на адвокатската етика и дека во сите свои по-
стапки ќе внимавам на угледот на адвокатурата". 

Со статутот на Адвокатската комора се опре-
делува пред кој орган на Адвокатската комора и 
во кој рок се дава свечената изјава од претход-
ниот став. 

2. Признавање на специјалност 

Член 27 
Адвокатот може да бара во врска со врше-

њето на адвокатурата да му се признае специјал-
ност во одредена гранка на правото. 

Условите и начелата на постапката за приз-
навање на специјалност во одредена гранка на 
правото на адвокатите за вршење на адвокатурата 
ги пропишува Извршниот совет на Собранието на 
СРМ. 
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Член 28 

Адвокатот, на кого му е призната специјал-
ност, стекнува право во називот на адвокатската 
канцеларија, покрај своето име, да ја истакне и 
специјалноста што му е призната. 

Глава четврта 

ЗАПИРАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ПРАВОТО НА 
ВРШЕЊЕ НА АДВОКАТУРА 

1. Запирање на правото на вршење на адвокатура 

Член 29 . 
На адвокатот му се запира правото на вр-

шење на адвокатура ако против него е нареден 
притвор. 

На адвокатот може да му се запре правото 
на вршење на адвокатура ако против него е по-
крената кривична или дисциплинска постапка за 
дело што го прави морално неподобен да врши 
адвокатура, или ако е повторена постапката за 
упис во именикот на адвокатите. 

Член 30 
Со Статутот на Адвокатската комора се утвр-

дува постапката за донесување на решение за за-
пирање на правото на вршење на адвокатура и 
органот надлежен за донесување на такво реше-
ние. 

Член 31 
Против решението за запирање на правото на 

вршење на адвокатура може да се поведе управен 
спор. 

2. Престанок на правото на вршење на 
адвокатура 

Член 32 
На адвокатот му престанува правото на вр-

шење на адвокатура: 
1. ако се откаже од правото на вршење на 

адвокатура, 
2. ако стапи во работен однос, 
3. ако го изгуби државјанството на СФРЈ, 
4. ако биде лишен од деловна способност, 
5. ако стане трајно здравствено неспособен за 

вршење на адвокатура, 
6. ако му е изречена мерката за безбедност 

забрана на правото на вршење на адвокатура, 
7. ако од надлежниот орган на Адвокатската 

комора му е изречена мерка губење на правото 
на вршење на адвокатура, 

8. ако не врши адвокатура без оправдани при-
чини непрекинато подолго од една година, 

9. ако е осуден за нечесно кривично дело или 
ако е осуден на казна затвор повеќе од 6 месеци 
или строг затвор за друго кривично дело. 

Решението за престанок на правото на вршење 
на адвокатура го донесува органот определен со 
Статутот на Адвокатската комора. 

Против решението од претходниот став, освен 
во случаите од точ. 7 на ст. 1, може да се поведе 
управен спор. 

Член 33 
Адвокатот не може да врши адвокатура: 
1. во случај на губење на државјанство, од 

денот кога со правосилна одлука е утврдено губе-
њето на државјанството, 

2. во случај на лишување од деловна способ-
ност, од денот на правосилноста на решението за 
лишување од деловна способност, 

3. во случај кога против адвокатот е изречена 
мерката за безбедност забрана на правото на вр-
шење на адвокатура, од денот на правосилноста 
на пресудата со која таа мерка е изречена, 

4. во случај на стапување во работен однос, 
од денот на стапување на работа. 

Со Статутот на Адвокатската комора се опре-
делува денот од кога адвокатот не може да врши 
адвокатура во други случаи. 

Член 34 ' 
Адвокат, на кого му престанало правото на 

вршење на адвокатура, може да бара повторен 
упис во именикот на адвокатите, кога ќе пре-
станат причините поради кои престанало правото 
на вршење на адвокатура. 

Во случаи на откажување од правото на вр-
шење на адвокатура или невршење адвокатура 
без оправдани причини, адвокатот не може да бара 
повторен упис во именикот на адвокатите, пред 
истекот на шест масеци од денот на донесувањето 
на решението за престанок на правото на вршење 
на адвокатура по тој основ. 

По барањето за повторен упис се решава спо-
ред одредбите од член 21—24 од овој закон. 

Член 35 
Надлежниот орган е должен да ја извести Ад-

вокатската комора за покренувањето на кривична 
постапка, одредувањето на притвор, лишувањето 
од деловна способност, губиток на државјанството, 
како и за донесувањето на осудителна пресуда 
против адвокат или одлука со која правосилно е 
завршена кривичната постапка. 

Глава петта 

Адвокатски приправници 

Член 36 
Адвокатски приправник е лице запишано во 

именикот на адвокатските приправници, кој се 
води во Адвокатската комора. 

Во именикот на адвокатските приправници 
може да се запише дипломиран правник кој е 
примен на практика во адвокатска канцеларија и 
кој ги исполнува следните услови: 

1. да е државјанин на СФРЈ, 
2. да е деловно способен, 
3. да не е во работен однос. 

Член 37 
За уписот на адвокатскиот приправник во име-

никот на адвокатските приправници се примену-
ваат одредбите на овој закон, кои се однесуваат 
на уписот во именикот на адвокатите. 

По положувањето на правосудниот испит, при-
правникот може да остане во тоа својство уште 
две години. 

Адвокатскиот приправник се' брише од имени-
кот на адвокатските приправници, ако без оправ-
дани, причини повеќе од 1 месец не ја врши при-
правничката практика. 

Член 38 
Адвокатскиот приправник се оспособува за са-

мостојно вршење на адвокатура. 
Адвокатската комора утврдува програма по 

која се оспособува приправникот. 

Член 39 
Адвокатскиот приправник е должен да поста-

пува по упатствата добиени од адвокатот. 
Адвокатскиот приправник не може самостојно 

и за своја сметка да врши работи на адвокату-
рата. 

Член 40 
Одредбите на член 15 од овој закон сходно 

се применуваат и на адовокатските приправници. 
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Член 41 
Адвокатскиот приправник има права и обврс-

ки како и лицата во работен однос, а кои се ре-
гулираат со договор склучен со адвокатот или 
адвокатската заедница. 

Член 42 
Ако по одобреното запишување во именикот 

на адвокатските приправници се дознае дека ад-
вокатскиот приправник не ги исполнува условите 
за упис, се постапува сходно со член 25 од овој 
закон. 

Глава шеета 

Адвокатска комора 

Член 43 
Адвокатите на територијата на Социјалистичка 

Република Македонија се организираат во Адво-
катска комора на Македонија. 

Адвокатската комора на Македонија е само-
управна организација. 

Адвокатската комора има својство на правно 
лице, а ја претставува лицето определено со Ста-
тутот на Комората. 

Член 44 
Адвокатската комора на Македонија донесува 

статут, кодекс на адвокатската етика и други 
општи акти. 

Статутот на Комората го потврдува Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 45 
Надзор над законитоста на општите акти на 

Адвокатската комора врши Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Извршниот совет има право, до одлуката на 
Уставниот суд, да го запре извршувањето на оп-
штиот акт на Адвокатската комора за кој смета 
дека е во спротивност со Уставот и законот. 

Член 46 
Со Статутот на Адвокатската комора се ут-

врдува организацијата, делокругот и одговорно-
ста на органите на Комората, како и други праша-
ња во врска со работата и унапредувањето на 
адвокатурата. 

Член 47 
Кодексот на адвокатската етика содржи пра-

вила за работата и однесувањето на адвокатите 
и адвокатските приправници во вршењето на ад-
вокатурата. 

Член 48 
Адвокатската комора ги следи и проучува од-

носите и појавите што се од интерес за оствару-
вањето на правата на граѓаните и организациите, 
како и за унапредувањето на адвокатурата и ги 
известува собранијата на општините и Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија по соп-
ствена иницијатива или на нивно барање, за со-
стојбата на адвокатурата и за нејзините потреби, 
како и за прашањата што се однесуваат на ука-
жувањето на правна помош. 

Глава осма 

Дисциплинска одговорност на адвокатите и 
адвокатските приправници 

Член 49 
Адвокатите и адвокатските приправници од-

говараат за повреда на своите должности и угле-
дот на адвокатурата. 

Со општ акт на Адвокатската комора, во со-
гласност со овој закон, се утврдува што се смета 
за повреда на должностите и угледот на адвокату-
рата, постапката за утврдување на повредата и 
мерките што се применуваат спрема адвокатот и 
адвокатскиот приправник. 

Со актот од претходниот став се утврдуваат 
органите за покренување и водење на постапката 
и за изрекувањето на мерки. 

Член 50 
Најтешка мерка која може да се предвиди со 

општиот акт на Адвокатската комора е губење 
правото на вршење на адвокатура до 5 години, 
односно бришење на адвокатските приправници од 
именикот до три години. 

Член 51 
Рокот на застареноста за поведување и во-

дење на постапката не може да биде подолг од 
2 години, од денот на сторената повреда, а рокот 
на застареноста за извршување на изречената 
мерка не може да баде подолг од 6 месеци од де-
нот на правосилноста на одлуката со која е из-
речена мерката. 

Член 52 
Против одлуката на второстепениот орган на 

Адвокатската комора, со која е изречена мерката 
губење правото на вршење на адвокатура односно 
бришење од именикот на адвокатските приправ-
ници, може да се поведе спор пред општинскиот 
суд. 

Д Е Л Т Р Е Т И 

ДРУГИ ВИДОВИ НА ПРАВНА ПОМОШ 

1. Општински служби за правна помош 

Член 53 
За давање на правни совети, составување на 

исправи и поднесоци на граѓаните, општината мо-
же да основа служба за правна помош. 

Член 54 
Правна помош во службата за правна помош 

на општината можат да укажуваат дипломирани 
правници со едногодишна практика на правни ра-
боти во суд, јавно обвинителство, јавно правобра-
нителство и адвокатурата или двегодишна прак-
тика на други правни работи. 

Член 55 
Одредбите од чл. 11, 12' и 15 од овој закон 

сходно се применуваат и на дипломираните прав-
ници во службата за правна помош на општи-
ната. 

Списите на службата за правна помош прет-
ставуваат службена тајна. 

Член 56 
Дипломираните правници во службата за пра-

вна помош се самостојни во својата работа. Тие 
укажуваат правна помош во границите на овла-
стувањата од странките, а во согласност со овој 
закон, статутот и другите општи акти на собра-
нието на општината. 

2. Служби за правна помош во организациите 
на здружениот труд и други организации 

Член 57 
Организациите на здружениот труд и други 

организации можат да основаат служби за правна 
помош за потребите на членовите на својата орга-
низација. 
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Службите за правна помош од претходниот 
став можат да ги вршат работите на правна по-
мош предвидени во член 53 од овој закон. 

Член 58 
Одредбите од чл. 11, 12, 15, 55 ст. 2 и 56 од 

овој закон сходно се применуваат и на дипло-
мираните правници во службите за правна помош 
во организациите на здружениот труд и другите 
организации. 

3. Правна помош во општините 
во кои нема адвокати 

Член 59 
Во општината во која нема повеќе од две ад-

вокатски канцеларии, дипломираните правници во 
службата за правна помош, што ги исполнуваат 
условите за упис во именикот на адвокатите, мо-
жат и да застапуваат граѓани во постапката пред 
суд и пред други државни органи и организации 
на здружениот труд и други организации. 

Член 60 
Во општини во кои нема адвокати, а граѓаните 

не можат да ја остварат правната помош ниту 
со користење на службата за правна помош, прав-
на помош можат да укажуваат и други лица со 
правосуден испит или лица изедначени во правата 
со лицата што имаат правосуден испит. 

Општината утврдува кои лица од претходниот 
став можат да укажуваат правна помош. 

Член 61 
Лицата што се овластени да укажуават правна 

помош на подрачјато според член 60 од овој за-
кон, имаат право на награда и надоместок на тро-
шоците во врска со извршената работа според 
одредбите на тарифата за наградите и надоместо-
ците на трошоците за работа на адвокатите. 

Член 62 
Судиите, јавните обвинители и другите работ-

ници во суд, јавно обвинителство и органи за вна-
трешни работи, не можат да укажуваат правна 
помош според член 60 од овој закон. 

Лицата на работа во други државни органи 
и организации на здружен труд не можат да ука-
жуваат правна помош во работите по кои тие ор-
гани и организации решаваат ниту можат да ја 
застапуваат спротивната страна во работи во кои 
тие органи односно организации се заинтереси-
рани. 

Д Е Л Ч Е Т В Р Т И 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 63 
Општините се должни да ја усогласат органи-

зацијата и работата на службите за правна помош 
во рок од 1 година по влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 64 
Адвокатската комора на Македонија е долж-

на статутот и другите општи акти, како и ко-
дексот на адвокатската етика, да ги усогласи со 
овој закон во рок од 1 година по неговото вле-
гување во сила. 

Член 65 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

31. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот 

на Сеци ј а листичка Република Македонија, изда-
вам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за елементите за фор-
мирање на цените на здравствените услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 15 февруари 1972 година, 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 29 октомври 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-485 
35 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА 
ЦЕНИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Член 1 
Работните организации цените на здравстве-

ните услуги што ги вршат ги утврдуваат врз осно-
ва на следните елементи: 

1. материјални трошоци, 
2. амортизација, 
3. лични доходи, 
4. законски и договорни обврски и средства 

за резервен фонд, 
5. средства за стручно усовршување на кад-

рите, и 
6. средства за проширување на материјалната 

основа на трудот. 

Член 2 
Калкулативните износи на материјалните тро-

шоци, на личните доходи, на средствата за ре-
зервниот фонд, на средствата за стручно усовр-
шување на кадрите, на средствата за проширу-
вање материјалната основа на трудот, како и на 
амортизацијата над пропишаните стапки, се утвр-
дуваат според мерилата и критериумите утврдени 
по пат на општествено договарање, доколку со 
пропис не е поинаку регулирано« 

Член 3 
Висината на законските обврски и амортиза-

цијата според пропишаните стапки се утврдува 
врз основа на постојните прописи, а договорните 
обврски со височината на договорните износи. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на обој закон пре-

стануваат да важат: 
1. Член 5 од Законот за договорните односи 

меѓу организациите на социјалното осигурување 
и здравствените установи („Службен весник на 
СРМ", бр. 8/67); 

2. Правилникот за поблиско определување еле-
ментите на структурата на цената на здравстве-
ните услуги („Службен весник на СРМ", бр. 14/67). 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република .Македонија4'. 
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32. 

Врз основа на член 28, став 3,од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 15. II. 1972 година, и на седни-
цата на Соборот на општините, одржана на 15, 
II. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ НА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ СЕКРЕТАРИ 

I. За заменици на републичките секретари се 
именуваат: 

1. Александар Спасов, за заменик на репуб-
личкиот секретар за народна одбрана; 

2. Феми Муча, за заменик на републичкиот 
секретар за внатрешни работи; 

3. Миле Крчковски, за .заменик на републич-
киот секретар за правосудство; 

4. Методи Петровски, за заменик на републич-
киот секретар, за образование и наукаг, 

5. Илија Бошков, за заменик на републичкиот 
секретар за труд; 

6. Ванде Бандевски, за заменик на републич-
киот секретар за индустрија и трговија; 

7. Костадин Туџаров, за заменик на директо-
рот на Републичкиот завод за општествено плани-
рање. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број ОЗ—481 
16. II. 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

33. 

Врз основа на Уставниот амандман XXVI, точ-
ка 6 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на СРМ, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на .15. II. 1972 годи-
на, и на седницата на Соборот на општините, одр-
жани на 14. П. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР И СОВЕТ НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

I. За гувернер на Народната банка на Маке-
донија се именува СТОЈАН ЌОСЕВ, досегашен 
член на Извршниот совет. 

И. Во Советот на Народната банка на Маке-
донија се именуваат: 

а) за претседател ЉУПЧО АРСОВ, член на 
Советот на Федерацијата; 

б) за членови: 
1. МОРИС ШАМИ, потпретседател на Стопан-

ската комора на Македонија; 
2. д-р ТИХОМИР ЈОВАНОВСКИ, доцент на 

Економскиот факултет; 
3. ТРАЈАН НИКОЛОВСКИ, директор на 

„ЗИК" — Титов Велес; 
4. ВАНЧО ЗДРАВЕВСКИ, инженер во „Ни-

текс", здружено претпријатие за памучната ин-
дустрија — Скопје; 

5. д-р ТОДОР РУШКОВ, доцент на Правниот 
факултет во Скопје; 

6. ЉУБЕ ДАВКОВ, финансиски директор на 
„Македонија-табак" — претпријатие за извоз-увоз 
на тутун „Матедонија-табак" — Скопје; и 

7. ЉУБИША КОСТОВСКИ, директор на сек-
торот за туризам во „Интеримпекс" — Скопје. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03—479 
!6ј февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

34. 
Врз основа на член 115 и 119 од Деловникот! 

на Стопанскиот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Стопанскиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата одржана на 14 февру-
ари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОПШТЕСТ-
ВЕН ПЛАН И ФИНАНСИИ НА СТОПАНСКИОТ 

СОБОР 

I. Се разрешуваат од Одборот за општествен 
план и финансии на, Стопанскиот собор: 

а) претседателот Ристо Петровски и 
б) членовите: 
1) Сретко Маневски ч 
2) Петар Ранчевски, и 
3) Љупчо Аџимитревски. 
И. Во Одборот за општествен план и финан-

сии на Стопанскиот собор се избираат: 
а) за претседател Петар Ранчевски и 
б) за членови: 
1) Ристо Петровски 
2) Најдо Ристевски, и 
3) Павле Георгиевски. 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број ОЗ—470 
15 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

35. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за репуб-
личката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
16/69), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 15. II. 1972 година, и на седницата на 
Соборот на општините, одржана на 14. П. 1972 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И 

ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ 
СОВЕТ 

I. За претседател на Републичкиот педагошки 
совет се именува АНАТОЛИ ДАМЈАНОВСКИ, 
доцент на Филозофскиот факултет — Скопје. 

II. За членови на Републичкиот педагошки со-
вет се именуваат: 

1. Борислав Мицков, професор на Педагошка-
та академија во Штип; 
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2. инж. Насте Арнаудов, инж. во Стакларата 
— Скопје.; 

3. д-р, Боја Кушевски, професор на Филозоф-
скиот факултет — Скопје; 

4. Крсте Ангеловски, професор на Педагош-
ката академија —• Битола; 

5. д-р Александар Спасов, професор на Фи-
лозофскиот факултет — Скопје; 

6. д-р Божидар Настев, професор на Фило-
зофскиот факултет — Скопје; 

7. д-р Панче Кировски, професор на Економ-
скиот факултет во Скопје; 

8. Андон Симовски, професор на Вишата шко-
ла за физичка култура во Скопје; 

9. д-р Ванчо Ковачевски, професор на Меди-
цинскиот факултет во Скопје; 

10. Никола Младеновски, директор на Електро-
машинскиот училишен центар во Скопје; 

11. Авни Златку, директор на Осумгодишно^ 
училиште „Лирија" — Скопје; 

12. Ариф Аго, директор на Основното учили-
ште „Тефејуз" Скопје и професор на Педагошката 
академија во Скопје; 

13. Олга Синадиновска, професор во основно 
училиште во Титов Велес; 

14. Љубица Ковачевска, директор на Основ-
ното училиште „Владимир Илич Ленин" — Скопје; 

15. Васил Димовски, претседател на Одборот 
на Синдикатот на работниците од општествените 
дејности — Битола; 
• 16. Владимир Филиповски, директор на Гим-

назијата во Куманово; 
17. Милисав Акимовски, директор на Гимна-

зијата „Павле Ќорчагин" — Скопје; 
18. м-р Ремзи Несими, професор на Педагош-

ката академија во Скопје; 
19. Шукри Рахими, професор на Педагошката 

академија — Скопје; 
20. Разме Банковски, директор на Металски©!' 

училишен центар — Охрид; 
21. м-р Никола Војновски, директор на Метал-

н и о т училишен центар — Битола; 
22. Никола Бошале, член на Секретаријатот 

на ЦК СКМ; 
23. Александар Силјановски, -директор на Ви-

шата техничка ппгола — Битола; 
24. Маца Заковска, професор во Осмолетката 

„Маршал Тито" во Тетово; 
25. Пеце Панов, професор на Педагошката 

академија во Скопје; 
26. д-р Јонче Шапкар, професор на Природно-

математичкиот факултет — Скопје. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03—478 
16 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СР$ 
Никола Минчев, е. р 

36. ~ ~ ~ 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

измени и дополнувања на Законот за републичка-
та управа („Службен .весник на СРМ" бр. 16/69), 
Собранието на СРМ, на седницата на Републич-
киот собор одржана на 15. II. 1972 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
14. П. 1972 година, донесе » 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА КУЛТУРНИ 
ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

I. За претседател на Републичката комисија за 
културни врски со странство • се именува Цветан 
Грозданов. 

II. Оваа одлука влегува во. сила со денот на 
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-477 
16 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

37. 
Врз основа на член 6 од Законот за стопан-

ските судови во Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), Со-
бранието на СРМ, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 15. II. 1972 година, и на седни-
цата на Соборот на општините, одржана на 14.11. 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

I. За судија на Окружниот стопански суд во 
Битола се избира Михаил Стерјев. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија".' 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- % 

Број 03—476 
16 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

38е 
Врз основа на член бб од Законот-за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Со-
бранието на СР Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 15. II. 1972 година, 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 15. И. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ 
ПРАШАЊА — СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Републич-

киот завод за социјални прашања — Скопје, што 
го донесе Советот на Заводот на својата седница 
од 1. XI. 1971 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Број 03—474 
16 февруари 1972* година 

Скопје 
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39. 
Врз основа на член 44 од Законот за висо-

кото школство на СРИ. („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СР Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
14 февруари 1972 година и на седницата на Про-
светно-културниот собор, одржана на 15 февруари 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 
I 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Педагошката акаде-
мија во Битола, што ја донесе Советот на Педа-
гошката академија во Битола на 7. X. 1971 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03—473 
16 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

40, 
Врз основа на член 166, точка 3 од Законот 

за високото школство во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 
15/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 15. П. 1972 година, и на седницата на 
Соборот на општините, одржана на 14. И. 1972 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ 
I. За членови на Универзитетскиот совет на 

Универзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје се 
именуваат: 

а) со мандат од две години: 
1. Васил Туџаров, генерален директор на „Ни-

текс" — Скопје; 
2. Александар Маневски, потпретседател на 

Собранието на град Скопје; 
3. Иљамин Емин, писател; 
4. Благоја Попов, професор, на Природно-ма-

тематичкиот факултет — Скопје; 
5. Даме Несторовски, претседател на Конфе-

ренцијата на СКМ — Битола. 
б) со мандат од една година: 
1. Душко Боцевски, директор на Тутунскиот 

комбинат — Прилеп; 
2. Илија Поп Стефанија, директор на Електрб-

Македонија — погон Охрид; 
3. инж. Трајко Апостоловски, поранешен ре-

публички секретар за земјоделство и шумарство; 
4. Евзи Мемети, потпретседател на Републич-

киот собор на Собранието на СРМ; 
5. Благоја Силјановски, член на Секретарија-

тот на ЦК СКМ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НД СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. ОЗ—480 
16 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје, се води пос-
тапка по правната работа на тужителката Рамиќ 
Зекија, по татко Зурапи од Скопје, со стан на ул. 
„52" број 105, населба Драчево, против тужениот 
Рамиќ Хамдија, од Скопје, со стан на ул. „52" број 
105, населба Драчево, Скопје, а сега со непозната 
адреса, за развод на брак. 

Се поканува тужениот Рамиќ Хамдија, сега 
со непознато место на живеење, во рок од 30 
дена, сметано од објавувањето на огласот, да се 
јави или на ја соопшти својата точна адреса. Во 
противно, ќе му биде определен привремен стара-
тел кој ќе ги застапува неговите интереси во пред-
метниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 233/70. 
(18) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Пауновски Петар од Кочани, ул. „Питу Гули" 
бр. 72, поднесе до овој суд тужба за развод на 
брак, против Паунова, родена Симеонова Нико-
лина од. Кочани, а сега со непозната адреса. Би-
дејќи адресата и местожителството на тужената е 
непознато се повикува во рок од еден месец од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ", да се јави или да определи свој полномош-
ник. Во противен случај судот по службена долж-
ност ќе и ја определи за застапник Ружа Боч-
варска, приправник во Општинскиот суд во Штип 
и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 514/71. 
(19) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Незировски Скендер од Струга, ул. „Маршал 
Тито" бр. 80, поднесе тужба до овој суд, за развод 
на брак, против Незировска Раза од Кавадарци, 
ул. „Слога" бр. 5, сега во неизвесност. Бидејќи ту-
жената е во неизвесност, со непознато место на 
живеење, се поканува во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ" да се јави во овој суд или да определи свој 
застапник. Во противно, на истата ќе & биде оп-
ределен застапник по службена должност.. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 13/71. 
(15) 

Амет Амедов, Ицо Амедовски, Џеврија Аме-
дова, Ружди Амедов и Сејдо Амедов, сите од 
Битола, ул. „Караорман" бр. 84, поднесоа тужба 
до овој суд, за право на трајно уживање на гра-
дежно земјиште против Коле Најдовски од Бито-
ла, ул. „Караорман" бр. 48. Бидејќи тужениот Ко-
ле е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави во овој суд или да опре-
дели свој застапник. Во противно на истиот ќе 
му биде определен застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 655/71. 
(16) 

Неире Асанова од Прилеп, ул. „Дабнички за-
вој" бр. 107, поднесе тужба до овој суд, за развод 
на брак, против Неџми Асанов од Кочани, сега 
во неизвесност. Бидејќи тужениот е со непознато 
место на живеење, се поканува во рок од 30 де-
на од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ", да се јави во овој суд или да 
определи свој застапник. Во противно, на истиот 
ќе му биде определен застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 1035/71. 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. IV. 1971 година, рег. бр. 22/61, книга И е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 7 во Струга, на Земјоделско-прехран-
бениот комбинат „Струшко Поле" — Струга, уште 
со продажба, на мало, на сувомесни и млечни про-
изводи и млеко. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 02-3333 од 22. X. 1970 година на работ-
ничкиот совет на Земјоделско-прехранбениот ком-
бинат „Струшко Поле" — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 231/71. (1010) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. IV. 1971 година, рег. бр. 22/61, книга II е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 9 во Радолишта, Струга, на Земјодел-
ско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле" — 
Струга, уште со продажба на мало на вештачки 
ѓубрива. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-3333 од 22. X. 1970 година на работнич-
киот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Струшко Поле" — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 232/71. (1011) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. IV. 1971 година, рег. бр. 22/61, книга II е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 14 во село Мислешево, на Земјоделско-
прехранбениот комбинат'„Струшко Поле" — Стру-
га, уште со продажба на мало на вештачки ѓу-
брива. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-3333 од 22. X. 1970 година на работнич-
киот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Струшко Поле" — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 233/71. (1012) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. IV. 1971 година, рег. бр. 22/61, книга II е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 8 во Струга, на Земјоделско-индустри-
скиот комбинат „Струшко Поле" — Струга, уште 
со продажба на мало на: сувомесни производи, ри-
ба, конзервирани производи од месо и млечни про-
изводи и јајца. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-3333 од 22. X. 1970 година на работнич-
киот совет на Земјоделско-прехранбениот комби-
нат „Струшко Поле" — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 234/71. (1013) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. IV. 1971 година, рег. бр. 36/69, книга I е запи-
шано следното: Погонот „Морихово", село Маково, 
Битолско, на Трговското и полјопривредно произ-
водно претпријатие, на големо и мало „Центро-
промет" — Сарајево, престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организа-

ции, кој го води овој суд, поради, издвојување од 
составот на ова претпријатие во нова Земјоделска 
организација „Морихово" —село Маково. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од 13 и 14 март 1971 година на работничкиот 
совет, на Трговското претпријатие „Центро-промет" 
— Сарајево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 254/71. . (1015) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IV. 1971 година, рег. бр. 16/69, книга I е запиша-
но следното: Производниот земјоделски погон во 
село Црнобуки, Битолско, на Трговското претпри-
јатие „Бучинско Поле" од Скопје, престана со сво-
јата работа и се брише од регистарот на стопан-
ските организации, кој го води овој суд, поради 
издвојување од составот на Трговското претприја-
тие „Бучинско Поле" — Скопје. Истиот погон пре-
расна во Земјоделско-трговско-производно претпри-
јатие, на големо и мало „Шевница" — село Црно-
буки. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 381 од 25. И. 1971 година на работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Бучинско Поле" 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 240/71. (1016) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. IV. 1971 година, рег. бр. 5/56, книга II е запи-
шано следното: Трговското претпријатие „Народен 
магазин" — Прилеп се присоединува кон Дрвно-
индустрискиот комбинат „Црн Бор" — Прилеп. 

Трговското претпријатие „Народен магазин" — 
Прилеп престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го води 
овој суд, поради присоединување кон Дрвно-инду-
стрискиот комбинат „Црн Бор" од Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од 16. II. 1971 година на работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Народен магазин — 
Прилеп и олдуката од 10. II. 1971 година на работ-
ничкиот совет; на Дрвно индустрискиот комбинат 
„Црн Бор" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 167/71. (1021) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. IV. 1971 година, рег. бр. 4/57, книга II е запи-
шано следното: Се овластува Бранко Костоски, шеф 
на финансиската оператива, покрај досегашните 
потписници Милан Цакоски, директор, и Бранко 
Трајковски, финансиски директор, да го потпишу-
ва Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" — 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 228/71. (1003) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. IV. 1971 година, рег. бр. 146/55, книга I е запи-
шано следното: Се'проширува дејноста на „Идни-
на« — експорт-импорт, Индустрија за конфекци-
ски, галантериски, трикотажни производи и трго-
вија, на големо и мало — Битола, уште со обаву-
вање на увоз и извоз во малограничниот промет со 
Грција, Албанија и Бугарија и тоа со сите видови 
стоки од гранката 124 — текстилна и 125 — кожна. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Индустријата „Ид-
нина" — Битола од 24. XII. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 43/71. (1005) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. IV. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е запи-
шано следното: Продавницата во Охрид, на Тргов-
ското претпријатие „Охридски магазин" — Охрид, 
се преселува од ул. „Моша Пијаде" бр. 58, на ул. 
„Моша Пијаде" бр. 64. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 226/71. (1006) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. IV. 1971 година, рег. бр. 4/69, книга II е запиша-т 
но следното: Се проширува дејноста на Пословни-
цата „Политика" — Охрид (кај Судската зграда), 
на Новинско-издавачкото претпријатие „Политика", 
Београд, уште со продажба на сите видови марки, 
поштенски вредносници, меници, разгледници, сите 
видови честитки, школски прибор, автобуски кар-
ти, канцелариски материјал, книги, сувенири, сите 
видови обрасци, галантерија, сите видови лотарија, 
спортска прогноза, лото, разни прирачници, прибор 
за бричење и прибирање огласи и претплата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 218/71. (1007) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. IV. 1971 година, рег. бр. 44/68, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата во Прилеп, ул. „Лазо Попоски" бр. 10, на 
Сервисот за снабдување на занаетчиството на СРМ 
„Занат-сервис — Македонија" — Скопје уште со 
продажба на електротехнички материјали, сани-
тарни и инсталациони материјали, седларска и ре-
менарска стока и прибор, производи од гума, кау-
чук и пластични маси и производи од гранките 
114 и 117. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр 161/71. (1008) 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 3807 од 2. IV. 1971 година на работничкиот 
совет на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" 
— Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 229/71. (1020) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. IV. 1971 година, рег. бр. 16/65, книга I е запи-
шано следното: Претпријатието за производство 
на огледала, брусење стакло, матирање и стакло-
резачки услуги „Кристал" — Прилеп, се присое-
динува кон Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн 
Бор" — Прилеп. 

Претпријатието за производство на огледала, 
брусење на стакло, матирање и стаклорезачки ус-
луги „Кристал" — Прилеп се брише од регистарот 
на стопанските организации, што го води овој суд, 
поради присоединување кон Дрвно-индустрискиот 
комбинат „Црн Бор" — Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 05-214 од 2. II. 1971 година на работнич-
киот совет на Претпријатието „Кристал" — При-
леп и одлуката бр. 3526 од 10. П. 1971 година на 
работничкиот совет, на Дрвно-индустрискиот ком-
бинат „Црн Бор" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 222/71. (1022) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1392, страна 447, книга VI е запишано 
следното: Досегашниот предмет на работа на Про-
изводно-тртовското претпријатие, на големо и ма-
ло „Тромега" —• Скопје се проширува и со след-
ната дејност: изработка на домашни ракотворби 
по системот на „СИЦ", а согласно одлуката на 
работничкиот совет бр. 621 од 22. Ш. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 383 од 11. V. 1971 година. (1031) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. IV. 1971 година, рег. бр. 16/71, книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Самостој-
ниот услужно производен погон „Металец" — При-
леп, на Претпријатието за снабдување на земјодел-
ството „Агромеханика" — Скопје, и гласи: Прет-
пријатие за снабдување на земјоделството, на го-
лемо и мало „Агромеханика" — Скопје — Само-
стојна организација на здружен труд, за метални 
производи и монтажа „Металец" — Прилеп (без 
својство на правно лице). 

Скратениот назив на фирмата гласи: „Агроме-
ханика" — Скопје — СОЗТ „Металец" — Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 34 од 8. И. 1971 година на работничкиот 
совет на Претпријатието „Агромеханика" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 255/71. (1009) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. IV. 1971 година, рег. бр. 4/57, книга II е запи-
шано следното: Самостојната организација на здру-
жен труд со својство на правно лице — погон тр-
говија — Прилеп, на ДИК „Црн Бор" — Прилеп, 
престана со својата работа и се брише од региста-
рот на стопанските организации, поради формира-
ње на нов погон (Самостојна организација на здру-. 
жен труд со својство на правно лице — Прилеп, 
ул. „Маршал Тито" —• бб) од досегашниот погон и 
од Трговското претпријатие „Народен магазин" — 
Прилеп. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 1392, страна 447, книга VI е запишано 
следното: Досегашната дејност на Производното 
трговско претпријатие, на големо и мало „Тромега" 
— Скопје се проширува и со производство и про-
дажба на леб и бели печива, согласно со одлуката 
на работничкиот совет од 31. VII. 1971 година. 

Проширената дејност, претпријатието ќе ја оба-
вува преку новооснованата организација на здру-
жен труд под фирма: Производно трговско прет-
пријатие, на големо и мало „Тромега" — Скопје 
•— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Погон за леб и бели печива со 
две фурни и тоа: Фурна на ул. „1105" бр. 62 на-
селба Бутел I и Фурна на ул. „895" бр. 6, населба 
Бутел II — Скопје. 

Предмет на работењето на Погонот е производ-
ство и продажба на леб и бели печива. 

Раководител на Погонот е Серафимовски Жако 
Живко. 

Погонот е основан бд Производното трговско 
претпријатие, на големо и мало „Тромега" — 
Скопје, согласно со горенаведената одлука. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 384 од И. V. 1971 год. (1032) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистерот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 409, книга II е запишано след-
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ното: На досегашните потписници на „Македонија" 
— угостителско претпријатие — Гостивар и тоа: 
Ристевски Дончо, директор, СТОЈ ановски Ил и Ја, 
комерцијален директор и Киро Бошковски, шеф 
на сметководството, им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За директор на претпријатието е назначен Ки-
ро Бошковски, со одлуката бр. 04—4 од 20. Ш. 1970 
год. на раоотничкиот совет, од одржаната седница 
на 11.III.1970 година, КОЈ претпријатието ке го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето со новоназначениот потписник 
Стојановски Илија, шеф на сметководството, на-
значен со решението Ор. 04—4 од 15. Ш. 19/0 го-
дина на деловниот одбор на претпријатието и ста-
риот регистриран потписник Дооре ковески, секре-
тар, сметано од 17. УШ. 1970 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи. 

бр. 676 од 12. V. 1971 година. (1063) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 41, страна 93, книга 1 е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата за готова конфекција, ткаенини и прибор, во 
Гостивар, ул. „Црвена ѕвезда" бр. 23, на „Вар-
текс" — Вараждин, Благоја Милошевски е раз-
решен од должност и на истиот му престанува 
правото за потпишување. 

За нов раководител на споменатата продавни-
ца е назначен Бакиу Абдулметина, кој во иднина 
продавницата ке Ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, сметано 
од 31. ХИ. 1970 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 

бр. 1190/69 од 24.111.1971 година. (1064) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот во претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 325, книга VI е запишано след-
ното: Продавницата „Домаќинка", на Трговското 
претпријатие за промет со универзални стоки, на 
големо и мало „Интерпромет" — Скопје се пресе-
лува од ул. „106" бр. 13 — Скопје на ул. „Стив 
Наумов" бр. 91 — Скопје, согласно со реше-
нието, Уп. бр. 12—3771 од 29.1.1971 година, на 
Одделението за инспекции на Собранието на град 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 167 од 19. V. 1971 год. (1066) 

За директор на Градежно-занаетчиската работ-
на организација „26 Јули" — Скопје, 'согласно со 
одлуката бр. 04—330 од 27. II. 1971 година на работ-
ничкиот совет се именува Петар Мандов, кој ра-
ботната организација, сметано од 1. IV. 1971 година., 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, заедно со стариот 
потписник Јанчевски Алексо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 479 од 19. V. 1971 година. (1068) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 132, страна 356, книга VI е запишано 
следното: На досегашните потписници, на Тргов-
ското претпријатие „Караорман" — Скопје и тоа: 
Ругале Виктор, финансиски директор, Трајчев Јо-
ван, комерцијалист и Градишка Спаса, сметано 
од 2. IV. 1971 година, им престанува правото за 
потпишување поради разрешување од должност, 
согласно со одлуката бр. 02—3060 од 16. IV. 1971 го-
дина на работничкиот совет. 

За нови потписници на Трговското претприја-
тие „Караорман" — Скопје, согласно со горенаве-

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
нансиски директор и Вељановски Велимир, ди-
ректор на општ сектор, кои претпријатието ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 2. IV. 1971 
година, заедно со досегашните потписници Кова-
чев Владо, генерален директор, Димовски Вука-
шин, комерцијален директор и Генева Цветанка, 
шеф на сметководството. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 437 од 18. V. 1971 година. (1069) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 299, страна 690, книга VI е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавница-
та „Узор" во Скопје, ул. „Белградска" бр. 26, на 
Претпријатието за промет со индустриски стоки 
„Скопски магазин" — Скопје, Димитровски Луко 
е разрешен од должност со решението бр. 0404—12 
од 23.1.1970 година и за раководител на истата е 
назначен Ефтимов Јован, кој нема да биде пот-
писник, бидејќи продавницата ја потпишува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 103/70 од 2. IV. 1971 година. (1072) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 326, книга VI е запишано след-
ното: Продавницата „Дијана" — на Трговското 
претпријатие за промет со универзални стоки, на 
големо и мало „Интерпромет" — Скопје се пре-
селува од ул. „106" бр. 28 — Скопје на ул. „Стив 
Наумов" бр. 60 — Скопје, согласно со решението, 
Уп. бр. 12—8595 од 24.111.1971 година, на Одделе-
нието за инспекции на Собранието на град Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 337 од 18. V. 1971 год. (1067) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 883, страна 113, книга IV е запи-
шано следното: На досегашниот в. д. директор 
на Градежно-занаетчиската работна организација 
„26 јули" — Скопје — Доневски Јане, му пре-
станува правото за потпишување, сметано од 1. IV. 
1971 година, поради разрешување од должност, со-
гласно со решението бр. 04—330/2 од 27. II. 1971 
година на работничкиот совет. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 299, страна 690, книга VI е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата „Ефтинија" во Скопје, ул. „Бит-пазар", ба-
рака број 48, на „Скопски магазин" — претприја-
тие за промет со индустриски стоки — Скопје До-
дев Златко е разрешен од должност, а за раково-
дител на истата е назначен Десовски Бранко, со 
решението бр. 0404—12 од 6.1.1970 година, кој нема 
да биде потписник, бидејќи продавницата ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 104/70 од 2. IV. 1971 година. (1073) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 299, страна 690, книга VI е запишано 
следното: Продавницата . „Нов дом" во Скопје, ул. 
„106а" бр. 55, на Претпријатието за промет со ин-
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дустриски стоки „Скопски магазин" — Скопје се 
преселува во Скопје од ул. „Ша" бр. 55 на ул. 
„Београдска" бр. 70а. 

Досегашниот раководител на споменатата про-
давница, Крстевски Јован е разрешен од должност 
и за раководител на истата е назначен Блаца Рамо, 
кој нема да биде потписник, бидејќи продавницата 
ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 102/70 од 19. V. 1971 година. (1074) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 333, страна 879, книга I е запишано 
следното: Фирмата на продавницата „Астра кон-
д у р и « — на Фабриката за кондури и погонски 
ремења "Фрањо Горјуп" — Загреб, согласно со 
изводот од регистарот на Окружниот стопански 
суд Загреб, Фи. бр. 2815/69 од 30. IX. 1969 година 
се менува и гласи: „Астра" — творница за кондури 
— Загреб, ул. „Нова Вее" бр. 11 — „Астра кон-
дури" — Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 17. 

Досегашниот раководител на споменатата про-
давница Спасовски Димитрије е разрешен од дол-
жност. За раководител на истата е назначен Та-
чев Митко, кој истата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, 
сметано од 17. X. 1969 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во. Скопје, Фи. 

бр. 957/69 од 6. IV. 1971 година. . (1082) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 83, страна 499, книга I е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата во село Вранештница, на Керамичкиот ком-
бинат „Вранештница" — Кичево, Ристо Петрески е 
разрешен од должност. За раководител на истата 
е назначен со решението број 97 од 1. III. 1965 го-
дина Спировски Киров Јане, кој нема да биде пот-. 
лисник, бидејќи продавницата ја потпишува, за-
должува и раздолжува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 349/68 од 6. V. 1971 година. (1106) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 688, страна 672, книга VI е запишано 
следното: Погонот „Малопродаја* село Петровец, на 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско По-
ле" —• Скопје — Организација во состав на Здру-
жениот земјоделски комбинат „Македонија" — 
Здружено претпријатие за производство, прера-
ботка и промет на земјоделско-прехранбени произ-
води — Скопје, ќе работи како Самостојна орга-
низација на здружен труд, со својство на правно 
лице, согласно со статутарниот договор бр. 02—017 
од 24. IV. 1971 година, и одлуката бр. 02—920 од 
30. IV. 1971 год. на работничкиот совет на комби-
натот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 480 од 26. V. 1971 година. (1108) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 84, страна 193, книга IV е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-

јата и дуќаните „Алумина" — индустрија за алу-
миниумон полуфабрикати, метални конструкции 
и намештај — Скопје, поради присоединување кон 
Претпријатието за проектирање и изградба на енер-
гетски и индустриски постројки „Енергоинвест" — 
Сарајево, согласно со одлуката бр. 62 од 10. III. 1971 
година на работничкиот совет на претпријатието 
„Енергоинвест" — Сарајево и одлуката од 22.1. 

• 1971 година на работничкиот совет на Работната 
заедница „Алумина" — Скопје, донесена по пат на 
референдум, сметано од 1.1.1971 година. 

По присоединување^ Индустријата „Алумина" 
— Скопје ќе работи под фирма: Претпријатие за 
проектирање и изградба на енергетски и инду-
стриски постројки „Енергоинвест" — Сарајево, Са-
мостојна организација на здружен, труд, без свој-
ство на правно лице, со посебна жиро-сметка 
„Алумина" — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 
164. , ^ 

Предмет на работењето на работната органи-
зација е: производство на алуминиумски полуфа-
брикати, челични конструкции и нивна монтажа, 
намештај од дрво и комбинација метал-дрво, гал-
ванска заштита на алуминиум и челик, изработка 
на алат и вршење на разни услуги на други ра-
ботни организации. 

Раководител на самостојната организација на 
здружен труд е Милан Џајковски. 

Самостојната организација е основана со при-
соединувањето на „Алумина" — индустрија за алу-
миниумон полуфабрикати, метални конструкции 
и намештај — Скопје, кон Претпријатието за про-
ектирање и изградба на енергетски постројки 
„Енергоинвест" — Скопје, согласно со горенаведе-
ните одлуки. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, до-
сегашниот потписник на Индустријата „Алумина" 
—: Добревски Тодор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот Стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 324 од 31. V. 1971 година. (1113) 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 
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