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138. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, а во врска со член 6 став 2 од Уставниот за-
кон за спроведување на Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈА-

ВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА 
ИМОТОТ 

Се прогласува Законот за испитување на по-
теклото на имотот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 24 
април 1974 година. 

Број 03-1081 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕК-

ЛОТО НА ИМОТОТ 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот и постап-

ката за пријавување и испитување потеклото на 
имотот на граѓаните и условите за преминување во 
општествена сопственост на имотот за кој ќе се 
утврди дека не е стекнат со личен труд согласно 
со начелото за распределба според резултатите од 
трудот, со наследство, подарок или на друг законит 
начин (имот стекнат на незаконит начин). 

Член 2 
Како имот, во смисла на овој закон, се сметаат 

недвижниот имот и имотните права, како и движ-
ниот имот од поголема вредност. 

Вредноста на имотот чие потекло се испитува 
се утврдува според вредноста во времето на него-
вото стекнување. 

Член 3 
Во смисла на овој закон, сите граѓани се долж-

ни на надлежниот орган на општината, според мес-
тото на живеалиштето на граѓанинот, да го прија-
ват целокупниот недвижен имот што на денот на 
влегувањето во сила на овој закон го поседуваат 
на територијата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, како и промените што ќе 
настанат со прибавувањето на недвижниот имот. 

На обврската за пријавување во смисла на 
овој закон не подлежи земјиштето на земјодел-
ските производители, зградите и економските објек-
ти на домаќинствата на земјоделските производи-
тели. 

Пријавата од став 1 на овој член граѓанинот 
е должен да ја поднесе во рок од 15 дена од де-
нот на стекнувањето на сопственост на недвижниот 
имот. 

Граѓанинот кој поседува недвижен имот на 
денот на влегувањето во сила на оној закон дол-
жен е да поднесе пријава во рок од 90 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 4 
На испитување потеклото подлежи имотот што 

граѓанинот го стекнал, подарил, отуѓил или на друг 
начин го пренел на член од своето семејство или 
ка други лица или го употребил на друг начин 
од 1 јануари 1949 година, како и по влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 5 
Имотот за кој ќе се утврди дека граѓанинот го 

стекнал на незаконит начин се одзема во полза на 
општината на чие подрачје граѓанинот има жи-
веалиште. 

Член 6 
Доколку граѓанинот го отуѓил со надоместок 

или без надоместок имотот, за кој во постапката за 
испитување на потеклото, се утврди дека е стек-
нат на незаконит начин, правните работи со кои 
е отуѓен имотот можат да се побиваат ако гра-
ѓанинот што го стекнал имотот знаел за незако-
нитоста на неговото стекнување. 

Член 7 
Органите за испитување потеклото на имотот 

се општинските комисии за испитување потеклото 
на имотот (општинска комисија) и републичката ко-
мисија за испитување потеклото на имотот (Репуб-
личка комисија). 

Член 8 
Составот и бројот на членовите на општинската 

комисија го определува собранието на општината. 
Претседателот и членовите на комисијата имаат 

заменици. 
За претседател и заменик на комисијата се име-

нуваат дипломирани правници. 

Член 9 
Општинската комисија, според местото на жи-

веалиштето на граѓанинот, ја поведува и води по-
стапката за испитување потеклото на имотот. 

Општинската комисија ги врши следните ра-
боти: 

— прима пријави и собира податоци за имотот 
на граѓаните, 

— оценува врз основа на прибраните податоци, 
дали има основ за поведување на постапка за 
испитување потеклото на имотот, 

— донесува решение за одземање на имотот 
стекнат на незаконит начин, и 

— врши и други работи утврдени со закон и 
други прописи. 

Член 10 
Стручните и административните работи на оп-

штинската комисија ги врши органот што ќе го 
определи собранието на општината. 
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Член 11 
Републичката комисија се состои од претседа-

тел и четири члена што ги именува Извршниот 
совет. 

Претседателот и членовите на Комисијата имаат 
заменици. 

Член 12 
Републичката комисија решава во втор степен 

по жалбите изјавени против решенијата на оп-
штинските комисии и, по потреба, им дава упатства 
и објаснувања за нивната работа. 

Член 13 
Стручните и административните работи на Ре-

публичката комисија ги врши Републичкиот се-
кретаријат за финансии. 

Средствата за работа на Републичката коми-
сија се обезбедуваат во претсметката на Републич-
киот секретаријат за финансии. 

Член 14 
Предлог за поведување на постапка за испиту-

вање потеклото на имотот можат да поднесат јав-
ниот обвинител, јавниот правобранител, органите 
на управата и инспекциските органи, органите на 
работничката контрола во организациите на здру-
жениот труд и советот на месната заедница. 

Кон предлогот се прилагаат податоци и извес-
тувања со кои се потврдуваат наводите од пред-
логот. 

Постапка за испитување потеклото на имотот 
може да поведе и комисијата по своја иниција-
тива. 

Иницијатива за поведување , на постапка до 
комисијата можат да дадат граѓаните и нивните 
здруженија. Кон поднесокот со кој се покренува 
иницијатива се прилагаат податоци. 

Член 15 
Органите, организациите и граѓаните се долж-

ни, по барање од надлежната комисија, да даваат 
потребни податоци во врска со имотот на граѓа-
нинот чие потекло е предмет на испитување. 

Податоците од претходниот став претставуваат 
службена тајна. 

Член 16 
Ако врз основа на прибраните податоци постои 

основано сомневање дека имотот е стекнат на не-
законит начин, општинската комисија со решение 
ќе поведе постапка за испитување потеклото на 
имотот и ќе го повика граѓанинот да поднесе при-
јава за потеклото на имотот. 

Кон пријавата граѓанинот е должен да прило-
жи или предложи докази за потеклото на имотот. 

Со поведувањето на постапката комисијата до-
несува решение за забрана на отуѓување и оптова-
рување на имотот на граѓанинот до окончување па 
постапката. 

Против решението од став 1 на овој член не е 
допуштена жалба. 

Постапката е јавна. 

Член 17 
Ако комисијата се посомнева во точноста на 

податоците наведени во пријавата односно изне-
сени на сослушувањето на граѓанинот, ќе прибави 
податоци и од други органи и организации. 

Член 18 
АКО граѓанинот не поднесе пријава или во опре-

делениот рок не ги отстрани недостатоците во под-
несената пријава, а податоците со кои располага 
комисијата укажуваат дека имотот е стекнат на 
незаконит начин, комисијата ќе продолжи со пос-
тапката за испитување потеклото на имотот врз 
основа на расположливите податоци. 

Член 19 
Ако во пријавата, како основ за потеклото на 

имотот се наведува добиен заем или подарок од 
друго лице, надлежниот орган може да го испиту-
ва потеклото на имотот и на лицето што го дало 
заемот односно подарокот. 

Член 20 
Кога општинската комисија во текот на постап-

ката утврди дека постои основано сомневање де-
ка имотот е стекнат со кривично дело, ќе ја пре-
кине постапката и ќе му го отстапи предметот на 
надлежниот јавен обвинител. 

Член 21 
Кога општинската комисија во текот на по-

стапката утврди дека постои основано сомневање 
дека имотот е стекнат или настанал од непријавен 
доход односно приход, ќе му го отстапи предметот 
на надлежниот општински орган* за приходи. 

Член 22 
Основот за стекнување на имотот граѓанинот 

го докажува со следните докази: 
1. нето примањата по основ на работен однос, 

договор за дело, авторски хонорар, пензија, инва-
лиднина, награда и надоместок, добивка од игри 
на среќа, премии за осигурување и други прима-
ња — со потврда од исплатителот, 

2. личниот доход од самостојно вршење на сто-
пански и нестопански дејности — со правосилно 
решение за облог со данок. Под личен доход се 
смета основицата за облог со данок. Ако граѓани-
нот е задолжен со данок во годишен паушален 
износ, висината на личниот доход се утврдува спо-
ред начинот пропишан во Законот за даноците на 
граѓаните, 

3. приходите од издавање во закуп и подзакуп 
на згради и други движни и недвижни предмети, 
приходите од имот и имотни права, како и прихо-
дите од застапништво и посредување — со доказ 
дека тие приходи се пријавени кај општинскиот 
орган за приходи за оданочување, намалени за из-
носот на платените даноци, придонеси, такси и на-
доместоци, 

4. приходите од продажба на недвижности и 
права — со заверен договор за купопродажба, од-
носно пренос до износот на договорениот надомес-
ток намален за износот на платениот данок на не-
движности и правата, 

5. наследениот или имотот стекнат со договор за 
доживотна издршка, со подарок, со распоред на 
имотот за време на животот или на друг правно 
основан начин — со правосилно решение за на-
следство, договор за доживотна издршка, договор 
за подарок, со решение за распоред на имотот 
односно со соодветна исправа, 

6. неотплатениот износ на кредит — со потвр-
да од банката односно организацијата што му го 
дала кредитот, 

7. заштедите на вложителот — со потврда за 
штедење и со соодветни докази за потеклото на 
заштедите, и 

8. другите приходи и доходи како и заемите 
од физички лица — со соодветни докази. 

Член 23 
Ако граѓанинот не може да прибави докази спо-

ред овој закон, можат да се користат и други 
докази. 

Член 24 
Кога надлежната комисија утврди дека имотот 

е стекнат на незаконит начин, ќе донесе решение 
за одземање на имотот. 

Решението од претходниот став содржи: 
— податоци за сопственикот на имотот, 
— означување и опис на имотот стекнат на не-

законит начин, 
— вредноста на имотот, и 
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— одлука за одземање на незаконито стекна-
тиот имот. 

Решението мора да биде образложено. 

Член 25 
Ако во текот на постапката за испитување по-

теклото на имотот комисијата утврди дека граѓа-
нинот го стекнал имотот на законит начин, со 
заклучок ќе ја запре постапката. 

Член 26 
Решението односно заклучокот му се доставу-

ва на граѓанинот за чиј имот се води постапката и 
на подносителот на предлогот за поведување на 
постапката. 

Против решението граѓанинот може да подне-
се жалба во рок од 15 дена од приемот на реше-
нието. 

Жалбата се поднесува до Републичката коми-
сија. 

Против заклучокот и решението од став 1 на 
свој член јавниот обвинител и јавниот правобра-
нител во рок од 15 дена од денот на доставува-
њето на решението односно заклучокот можат да 
поднесат жалба до Републичката комисија. 

Член 27 
Републичката комисија по одделни предмети 

решава во полн состав. 
Комисијата решенијата ги донесува со мно-

зинство на гласови, а ги потпишува претседате-
лот на комисијата. 

Против конечното решение на Републичката 
комисија може да се поведе управен спор во рок 
од 30 дена од приемот на решението. 

Член 28 
На сопственикот, по негово барање може да му 

се остави во сопственост имотот за кој ќе се утврди 
дека е стекнат на незаконит начин, доколку во рок 
од една година од правосилноста на решението, на 
општината и ја надомести прометната вредност на 
имотот утврдена во времето на правосилноста на 
решението за одземање. 

По барањето од претходниот став одлучува ко-
мисијата. 

Член 29 
Правосилното решение од член 24 на овој за-

кон служи како основ за евидентирање на недвиж-
ностите кои станале општествена сопственост со-
гласно со прописите за евиденција на недвижнос-
тите во општествена сопственост. 

Член 30 
Правосилното решение за одземање на движ-

ниот имот, општинската комисија му го доставува 
на надлежниот општински орган на управата за 
извршување. 

Извршувањето на решението се врши според 
постапката за присилна наплата на даноците на 
граѓаните. 

Член 31 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии да го пропише образецот на пријавата за не-
движниот имот (член 3) и на пријавата за потек-
лото на имотот (член 16 став 1). 

Член 32 
За предлозите, иницијативите и пријавите за 

потеклото на имотот, претставките, барањата, жал-
бите и другите поднесоци определени со овој закон 
не се плаќа такса. 

Член 33 
Ако со овој закон не е поинаку определено, во, 

постапката за испитување потеклото на имотот се 
применуваат одредбите на Законот за општата 
управна постапка. 

Член 34 
Граѓанинот кој не го пријави недвижниот имот 

во роковите од член 3 на овој закон, ќе се казни 
за прекршок со парична казна од 500 до 5.000 ди-
нари. 

Граѓанинот, кој со намера да ја одбегне по-
стапката за испитување потеклото на имотот, не го 
пријави недвижниот имот, во смисла на член 17 
став 1, даде неточни податоци за имотот или во 
текот на постапката го отуѓи имотот, ќе се казни 
за кривично дело со затвор од 1 година. 

Член 35 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

139. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНО 

ИНФОРМИРАЊЕ 

Се прогласува Законот за јавно информирање, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
24 април 1974 година. 

Број 03-1071 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ 

Глава прва 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Основна цел на јавното информирање во Со-

цијалистичка Република Македонија е афирмира-
њето, јакнењето и развивањето на социјалистич-
ките самоуправни односи и непосредната соција-
листичка демократија, рамноправноста, солидар-
носта и братството и единството на југословен-
ските народи и народности, како и меѓународната 
соработка врз начелата на мирољубивата и тво-
речката коегзистенција. 

Член 2 
Со овој закон се утврдува начинот за оства-

рување на уставните начела на јавното инфор-
мирање, правата, должностите и меѓусебните одно-
си на субјектите во системот на јавно информи-
рање, условите и начинот на остварување на пра-
вото на информирање, положбата на средствата за 
информирање во системот на самоуправни соција-
листички општествени односи и други односи во 
областа на информирањето. 

Член 3 
Работните луѓе и граѓаните, како и организа-

циите на здружениот труд, општествено-политич-
ките и другите самоуправни организации и заед-
ници, здруженијата на граѓаните и општествено-
цолитичките заедници имаат право, по пат на сред-
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ствата за јавно информирање, да искажуваат свои 
мислења и да објавуваат информации доколку се 
тие значајни за јавноста. 

Член 4 
Заради остварување на самоуправните и други 

демократски права, на работните луѓе и на граѓани-
те им се гарантира слобода на информирањето и 
право на објективно, навремено, вистинито и пот-
полно информирање за настаните и појавите во 
сите области на животот во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и во светот. 

Член 5 
Средствата за јавно информирање се должни 

објективно, вистинито и навремено да ја известу-
ваат јавноста, да им даваат на работните луѓе и на 
граѓаните информации за сите прашања од значе-
ње за остварување на нивните самоуправни права. 

Член 6 
Јавното информирање е дејност од посебен оп-

штествен интерес. 
Кај организациите на здружен труд и кај дру-

гите организации што се занимаваат со јавно ин-
формирање, во управувањето со работите што се во 
врска со јавното информирање учествуваат и прет-
ставници на општествената заедница, во согласност 
со овој закон. 

Член 7 
Работните луѓе и граѓаните, органите и општес-

твено-политичките заедници, организациите на 
здружениот труд, самоуправните интересни заед-
ници, огаптествено-политичките и другите органи-
зации и заедници и здруженијата на граѓаните 
имаат право на јавен одговор на информациите, об-
јавени во средствата за јавно информирање, ако со 
одговорот битно се дополнуваат фактите и пода-
тоците од објавената информација. 

Со општ самоуправен акт на организацијата на 
која и е упатено барање за јавен одговор, се 
определуваат поблиските услови под кои се објаву-
ва јавниот одговор. 

Член 8 
Јавното информирање во Социјалистичка Ре-

публика Македонија е составен дел на единстве-
ниот систем на јавно информирање во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија. 

Републиката се грижи за остварување на сло-
бодата на информациите и на правото на инфор-
мирање на работните луѓе, на граѓаните и на 
правните лица. 

Републиката создава услови за остварување на 
принципите за слободна меѓународна размена на 
информации. 

Член 9 
Републиката се грижи, го поттикнува и го по-

мага информирањето на Македонците во стран-
ство. 

Републиката се грижи за информирањето на 
граѓаните од СР Македонија, што се на привреме-
на работа во странство. 

Член 10 
Општините и Републиката се грижат за разво-

јот на општествените средства за јавно информи-
рање на јазиците на народностите и на етничките 
групи. 

Член 11 
Информации во смисла на овој закон се: вес-

тите, податоците, мислењата и сите други сооп-
штенија, без оглед на содржината и формата, што 
се објавени по пат на печатот, радиото, телевизи-
јата, филмот, грамофонски плочи, магнетофонски 
ленти со записи и други фонографски и видеограф-
ски средства, филмови за приватно прикажување и 
дијапозитиви ако се наоѓаат во промет или ако се 
прикажуваат јавно. 

Под јавно информирање во смисла на овој за-
кон се подразбира ширењето на информации пре-
ку печатот, радиото и телевизијата и преку други 
средства за информирање. 

Член 12 
Органите на општествено-политичките заедници 

и основачите, спрема организациите што се занима-
ваат со објавување и ширење на информации, 
имаат право и должности кои се определени со овој 
закон. 

Член 13 
За објавување на информации не е потребна 

пријава ниту одобрение. 
Нема цензура на информациите освен за вре-

ме на војна или во случај на непосредна воена 
опасност. 

Член 14 
Изворот на информациите во поглед на оддел-

ни информации може да го одреди времето кога 
може да се објави информацијата дадена на прет-
ставникот на средствата за јавно информирање, 
односно времето пред кое таа не може да се об-
јави (ембарго). 

Кога изворот на информацијата ќе го симне 
ембаргото тој е должен истовремено да ги извести 
за тоа оние на кои информацијата им е дадена 
под услов на ембарго. 

Член 15 
Работните луѓе и граѓаните, организациите на 

здружениот труд, општествено-политичките и дру-
ги организации и заедници, здруженија на гра-
ѓани, општините и Републиката можат да бараат 
во средствата за јавно информирање да се об-
јават нивни информации ако се значајни за јав-
носта. 

При одлучувањето за објавување на информа-
циите од претходниот став тие го земаат предвид 
значењето и нужноста на информацијата. 

Поблиски услови под кои се објавуваат инфор-
мациите од став 1 на овој член и двостепеноста во 
одлучувањето, се уредуваат со самоуправен општ 
акт на организациите што се занимаваат со инфор-
мативна дејност. 

Член 16 
Органите на општествено-политичките заедници, 

организациите на здружениот труд, самоуправните 
интересни заедници и другите организации и заед-
ници го одредуваат начинот на обезбедување и на-
чинот на давање на информации. 

Изворите на информации под исти услови им 
се достапни на сите новинари и други лица што 
се занимаваат со информативна дејност. 

Член 17 
Органите и организациите од претходниот член 

се должни: 
— на новинарите да им даваат објективни, 

вистинити, сестрани и навремени информации свр-
зани со нивната работа; 

— на новинарите да им овозможат присуство 
на седниците на претставничките органи и нивните 
тела, на политичко извршните и други органи на 
општествено-политичките заедници, на органите на 
управување на организациите на здружениот труд и 
на други самоуправни организации, органи на оп-
штествено-политичките организации и здруженија 
на граѓаните. 

Органите и организациите од став 1 и став 2 на 
овој член можат на новинарите да им ускратат 
присуство на седниците само под условите пропи-
шани со закон, со статут или со друг општ акт. 

Член 18 
Овластеното лице, кое на новинарите им дава 

информации или податоци, е одговорно за вистини-
тоста и потполноста на информациите и податоците 
под условите предвидени со овој и со други за-, 
кони. 
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Член 19 
Новинарите и другите лица што се занимаваат 

со информирање на јавноста се должни во врше-
њето на оваа дејност да се придржуваат за за-
коните, за начелата на општествената и професи-
оналната етика и за кодексот на новинарите, да ја 
почитуваат вистината, честа, угледот и правата на 
работните луѓе и граѓаните, да ги почитуваат ин-
тересите на општествената заедница, да придонесу-
ваат за остварувањето на самоуправувањето и на 
човечките права и слободи, да придонесуваат и на 
јакнењето и развивањето на социјалистичките са-
моуправни односи, јакнењето на рамноправноста, 
братството и единството на народите и народнос-
тите во СР Македонија во СФР Југославија како и 
да придонесуваат за независноста и афирмирањето 
и јакнењето на независноста и неврзаната поли-
тика на нашата земја. 

Новинарите и другите лица, што се занимаваат 
со информирање на јавноста, се одговорни за точ-
носта на пренесувањето на информациите. 

Член 20 
Новинарот кој добил информација од органите 

и организациите од член 17, став 1 или од овласте-
ното лице од член 18, а немал причини да се по-
сомнева во нејзината вистинитост, не одговара ако 
информацијата суштински точно ја објавил во 
средствата за јавно информирање, освен ако за 
таквото објавување не е одговорен по некој друг 
закон. 

" Член 21 
Давањето на податоци за јавно информирање 

може да се ускрати само заради чување на др-
жавна, воена, службена и деловна тајна, што е 
утврдена со закон и со друг пропис и општ акт, 
односно со самоуправен општ акт. 

Член 22 
Не е дозволено објавување и ширење на ин-

формации кои се користат заради уривање на ос-
новите на социјалистичкото, самоуправно-демократ-
ското уредување утврдено со Уставот, загрозува-
ње на независноста на земјата, кршење на слобо-
дите и правата на човекот и граѓанинот загаран-
тирани со Уставот, загрозување на мирот и рам-
ноправната меѓународна соработка, разгорување на 
национална, расна и верска омраза или нетрпели-
вост или поттикнување кон вршење на кривични 
дела, ниту пак овие слободи можат да се користат 
на начин со кој се навредува јавниот морал. 

Користењето на слободата на информирањето 
спротивно на одредбите од претходниот став прет-
ставува злоупотреба на слободата на информирање-
то и повлекува одговорност предвидено со закон. 

Глава втора 

П Е Ч А Т 

I. Заеднички одредби 

Член 23 
Како печат, во смисла на овој закон, се под-

разбираат весниците, списанијата, билтените, спи-
сите, книгите, каталозите, проспектите без текст, 
плакатите, летоците, музичките ноти со текст или 
со објаснување и други слични печатени работи, 
кои се изработени на печатарски машини или 
умножени по некој друг механички или хемиски 
пат и кои се наменети за јавноста. 

Нема да се сметаат како печат, во смисла на 
овој закон, печатените или на друг начин умно-
жени примероци што исклучиво им служат како 
службени материјали на органите на општествено-
политичките заедници, на општествено-политички-
те организации, на организациите на здружениот 
труд и на другите самоуправни организации и за-
едници и здруженија на граѓаните, обрасците, смет-
ководствените или други слични книги, ценовни-

ците, упатствата за употреба на апарати и леко-
ви, возните билети, поканите и слично, ако имаат 
содржина вообичаена при таквите работи. 

Член 24 
Со издавање и растурање на печат се зани-

маваат организациите на здружен труд, чија ос-
новна дејност е издавање на весници (новинска 
организациј а). 

Со издавање и растурање на печат можат да 
се занимаваат органи на општествено-политичките 
заедници, општествено-политичките организации, 
организациите на здружениот труд, самоуправните 
интересни заедници и други организации и заед-
ници, здруженијата на граѓани и граѓаните под 
условите определени со овој закон. 

Член 25 
Не е дозволено издавање на печатени работи 

ако финансиските или другите материјални сред-
ства за нивното издавање се обезбедуваат од стран-
ски извори, без оглед на тоа дали тие извори се 
наоѓаат во странство или во земјата. 

Се смета дека издавањето на печатена работа 
се финансира од странство ако со финансиските 
или со другите материјални средства од странски 
извори се покриваат расходите на издавањето на 
печатената работа во целост или делумно, без оглед 
на тоа дали овие средства се добиваат од стран-
ски извори постојано или повремено, без оглед на 
висината на износот. 

Нема да се смета дека издавањето на печатена 
работа се финансира од странство ако финансис-
ките средства од странски извори се добиваат на 
име претплата за продажба на печатената работа 
или за плаќање на огласите во рамките на вооби-
чаените износи. 

Член 26 
Одредбите од претходниот член не се приме-

нуваат на печатените работи што ги издава Орга-
низацијата на обединетите нации, ниту на оние 
печатени работи што се издаваат врз основа на 
спогодба склучена меѓу меѓународни организации 
или странски установи и организации на СФР Ју-
гославија, односно на СР Македонија, како ниту на 
оние печатени работи што се издаваат со соглас-
ност на Републичкиот секретаријат за информа-
ции. 

Член 27 
На секоја печатена работа (став 1, член 23) мо-

раат да бидат означени: називот, односно презиме-
то и името и адресата на издавачот и на печат-
ницата, ако работата е печатена во печатница, како 
и местото и годината на печатењето или умножу-
вањето. 

Ако печатената работа е умножена на странски 
јазик податоците од претходниот став мораат да 
бидат означени и на македонски јазик, освен ако 
печатената работа е умножена на јазиците на на-
родностите. 

Член 28 
За информациите што се пренесуваат во до-

машниот печат од странски извори во целост или 
делумно, мора да биде назначен изворот на инфор-
мацијата. 

Член 29 
Печатницата, односно издавачот, ако работата 

не е печатена или умножена во печатница, се 
должни од секоја печатена работа веднаш да му 
достават по 3 примероци на надлежниот окружен 
јавен обвинител без надоместок. 

Печатницата, односно издавачот, се должни, ако 
работата е печатена на странски јазик, еден при-
мерок од печатената работа да му достават и на 
Републичкиот секретаријат за информации. 
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Член 30 
Одредбите од овој закон кои се однесуваат на 

печатените работи, освен одредбите од претход-
ниот член, соодветно се применуваат и на грамо-
фонските плочи, на магнетофонеките и магнето-
скопските ленти со снимци, како и на другите ау-
диовизуелни средства со снимци, на филмовите за 
приватно прикажување и дијапозитивите што се 
наоѓаат во промет или се прикажуваат јавно. 

XI. Новинска дејност 

Член 31 
Под новинска дејност според овој закон се 

подразбира издавањето^ уредувањето, умножува-
њ е ^ и растурањето на весниците. 

Член 32 
Како весници во смисла на овој закон се под-

разбираат дневните и другите повремени весници, 
списанијата, билтените и другите слични печатени 
работи, што се издаваат заради редовно известу-
вање на јавноста. 

Член 33 
Весници можат да издаваат органите на општес-

твено-политичките заедници, општествено-поли-
тичките и општествените организации, организа-
циите на здружениот труд, самоуправните интерес-
ни заедници и други организации и заедници, 
здруженијата на граѓани и граѓаните под условите 
одредени со овој закон. 

Член 34 
Новинска организација можат да основаат оп-

штествено-политичките заедници, општествено-по-
литичките и општествените организации и органи-
зациите на здружен труд, под условите предви-
дени со овој закон. 

Член 35 
Новинската организација може да се зани-

мава и со издавање и растурање на други печате-
ни работи како споредна дејност. На новинските ор-
ганизации што вршат споредна дејност од прет-
ходниот став, се применуваат и прописите за из-
давачка дејност. 

Член 36 
Актот за основање на новинска организација и 

актот за издавање на весник (основачки акт) ги со-
држи основните цели и задачи што треба да ги 
оствари организацијата со својата дејност, основ-
ната програмска концепција на весникот, начинот 
на формирање на издавачкиот совет и бројот на 
членовите на советот, принципите на кадровската 
политика, начинот на уредување и другите односи 
меѓу основачот и новинската организација. 

Ако новинската организација сака да издава и 
весници, чие издавање не е предвидено во актот 
за основање, карактерот и концепцијата на ваквите 
весници ги одредува организацијата во согласност 
со основачот. 

Член 37 
На самоуправната спогодба за здружување и 

на статутот на новинската организација, односно 
на статутот на основните организации на здружен 
труд што се занимаваат со новинска дејност, дава 
согласност собранието на општината по претходно 
мислење на основачот. 

На самоуправната спогодба за здружување и на 
статутот на новинската организација, дава соглас-
ност основачот. 

Член 38 
Меѓусебните односи и правата и обврските 

меѓу основачот и новинската организација можат да 
се уредуваат со самоуправна спогодба во соглас-
ност со овој закон. 

Член 39 
Основачот на новинската организација обезбе-

дува материјални услови за основање и за поче-
ток на издавање на весникот. 

Ако одлуката на основачот за спроведување на 
концепцијата на весникот или каква и да било 
друга негова одлука влијае врз материјалната по-
ложба на новинската организација, основачот и но-
винската организација овие прашања ги регули-
раат со посебна спогодба. 

Член 40 
Во новинската организација како и за секој 

весник се формира издавачки совет. 
Во новинската организација, која издава повеќе 

весници, за секој весник се формира посебен из-
давачки срвет. 

Во новинската организација можат да се орга-
низираат и други форми на влијание и соработка 
на претставниците на општествената заедница и 
на средствата за информирале, што се утврдува со 
статутот на новинската организација, односно со 
статутот или со друг општ акт на издавачот на 
весникот. 

Член 41 
Издавачкиот совет го сочинуваат членовите из-

брани од работниците на новинската организација, 
односно на издавачот на весникот и претставни-
ците на читателите на заинтересираните јавни и 
културни работници, на заинтересираните организа-
ции и заедници, на основачот, на општествено-по-
литичките организации и на општината, односно 
на Републиката (претставници на општествената за-
едница). 

Член 42 
Најмалку една третина од членовите на изда-

вачкиот совет ги избираат работниците на новин-
ската организација, односно на редакцијата на 
весникот. Со актот за основање на новинската ор-
ганизација, односно со актот за издавање на вес-
никот, се утврдува бројот на претставниците на 
општествената заедница и начинот на нивниот 
избор, именување односно делегирање. 

Во весникот што го издаваат граѓани и здру-
женијата на граѓани претставниците на општестве-
ната заедница во општествениот орган ги именува 
општинското собрание, по претходно прибавено мис-
лење на заинтересираните организации. 

Член 43 
Издавачкиот совет: 
— ја разработува и поблиску ја утврдува про-

грамската концепција на весникот, 
— одлучува за спроведувањето на основните 

задачи на новинската организација и за оствару-
вањето на програмската концепција на весникот, 

— одлучува по основните прашања на уреду-
вачката политика, 

— го разгледува и оценува остварувањето на 
основната концепција на весникот и уредувачката 
политика, 

— врши анализа на одделни изданија и рубри-
ки и донесува заклучоци што му ги доставува на 
редакцискиот колегиум, 

— иницира, разгледува и поддржува мерки кои 
овозможуваат целосно остварување на општестве-
ната улога на весникот, 

— ги разгледува основните прашања сврзани 
со материјално-финансиската положба на, весни-
кот, 

— на основачот, односно на издавачот, му дава 
предлози за решавање на одделни прашања свр-
зани со новинската организација, односно со вес-
никот, 

— на новинската организација, односно на из-
давачот, им дава мислење: за статутот, односно за 
општите акти со кои се уредуваат прашањата повр-
зани со издавањето на весникот, 

— ги разгледува забелешките и предлозите на 
читателите, 

— дава мислење за планот и програмата за 
развој на новинската организација, односно на вес-
никот, 
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— најмалку еднаш во годината го известува 
основачот и новинската организација, односно из-
давачот, за својата работа и за проблемите сврзани 
со остварувањето на своите задачи, 

— врши и други работи во согласност со за-
конот и самоуправните општи акти на новинската 
организација односно на издавачот. 

За работите од претходниот став издавачкиот 
совет одлучува со мнозинство на гласови на прет-
ставниците на општествената заедница и на члено-
вите избрани од работниците на новинската орга-
низација, односно на редакцијата на весникот. 

Член 44 
Работата на издавачкиот совет е јавна. 
Советот за својата работа одговара пред јавно-

ста, пред основачот и пред новинската организа-
ција, односно издавачот на весникот. 

Член 45 
Директорот на новинската организација е од-

говорен пред основачот и пред новинската органи-
зација за остварувањето на целите и задачите на 
новинската организација, на програмската концеп-
ција и развојната политика утврдена со основач-
киот акт, со самоуправната спогодба и со другите 
самоуправни општи акти на новинската организа-
ција. 

Со статутот на организацијата од став 1 на овој 
член се одредуваат поблиску правата и должности-
те на директорот. 

Член 46 
Секој весник има главен и одговорен уредник. 
Главниот и одговорен уредник одговара за се-

која информација објавена во весникот, под ус-% 

ловите определени со овој закон. 
Главниот и одговорен уредник непосредно ра-

ководи со работите сврзани со уредувањето на ве-
сникот и одговара пред основачот и пред новинска-
та организација, односно пред издавачот за утвр-
дената основна концепција на весникот. 

Ако главниот и одговорен уредник не ја спро-
ведува основната концепција на весникот, основа-
чот, по предлог од издавачкиот совет или редак-
цискиот колегиум, по своја иницијатива може да 
го разреши главниот и одговорен уредник. 

Член 47 
Весникот може да има и повеќе одговорни 

уредници. Во тој случај одговорните уредници од-
говараат за информациите објавени во одделни из-
данија или определени рубрики на весникот. 

Член 48 
Директорот на новинската организација го име-

нува основачот по претходно мислење на органот 
на управување на новинската организација. 

Главниот и одговорен уредник го именува осно-
вачот по претходно мислење на редакцијата на ве-
сникот. 

За директор на новинска организација и за 
главен и одговорен уредник на весник може да се 
именува лице што е југословенски државјанин, 
кое е деловно способно, кое е идејно и политички 
определено за самоуправни социјалистички опште-
ствени односи, за рамноправност на народите и на-
родностите на Југославија, за независната и невр-
зана политика на Југославија и кое ги исполнува 
условите за индивидуален работоводен орган утвр-
дени со општите прописи. 

Член 49 
На секој примерок на весникот мора, покрај 

другите податоци од член 27 на овој закон, да би-
де назначено презимето и името на главниот и од-
говорен уредник. 

Ако весникот има повеќе одговорни уредницр!, 
на секој примерок на весникот мора да биде назна-
чено за кое издание, односно рубрика е одговорен 
секој одделен одговорен уредник. 

Член 50 
За уредување на весникот и непосредното реа-

лизирање на програмската концепција е одговорна 
редакцијата на весникот. 

Во редакциите се формира редакциски коле-
гиум, чија надлежност се уредува со статутот на 
новинската организација, односно со статутот или 
со друг општ акт на издавачот. 

Член 51 
Весник можат да издаваат и граѓани во група 

од најмалку 10 лица. 
Не може да биде член на група која издава ве-

сник лице кое во пос ле дните'10 години е осудувано 
за кривично дело против народот и државата, како 
и за други кривични дела сторени со смисленост 
поради што му е изречена казна строг затвор или 
затвор во траење повеќе од 6 месеци. 

Член 52 
Граѓаните што издаваат весник се должни нај-

малку еднаш во текот на годината да му поднесат 
извештај за реализацијата на програмската кон-
цепција на весникот што го издаваат на собрание-
то на општината на чие подрачје се наоѓа седиште-
то на редакцијата на весникот. 

Член 53 
Граѓаните што издаваат весник солидарно се 

одговорни за обврските што настануваат од дејно-
ста во врска со издавањето на весникот. 

Регистар на весниците 

Член 54 
Оној што има намера да издава весник е дол-

жен најдоцна 15 д$на пред почетокот на излегува-
њето на весникот со барањето за запишување во 
регистарот, на Републичкиот секретаријат за ин-
формации да му поднесе: 

1. основачки акт; 
2. пријава која ги содржи: 
— местото на издавањето на весникот и адре-

са на редакцијата; 
— карактерот и основната концепција на вес-

никот; 
— периодот на излегувањето на весникот; 
— изворите на финансиските средства и начи-

нот на финансирање; 
— јазикот и писмото на кое ќе се печати вес-

никот; 
— презимето и името и адресата на главниот и 

одговорен уредник и докази дека не постојат преч-
ките од член 48; 

— фирмата односно називот на печатницата во 
која ќе се печати весникот; 

— потврда за исполнување на условите за из-
давање на весник ако пријавата ја поднесуваат 
граѓани; 

3. доказ за конституирањето на издавачкиот 
совет. 

Како место на издавање на весникот се смета 
местото каде што се наоѓа редакцијата на весникот. 

Член 55 
Републичкиот секретаријат за информации е 

должен да изврши запишување во регистарот нај-
доцна во рок од 15 дена од денот на приемот на 
барањето за запишување во регистарот, ако се ис-
полнети пропишаните услови и за тоа донесува ре-
шение. 

Ако Републичкиот секретаријат за информации 
утврди дека не се исполнети условите за запишу-
вање во регистарот, ќе донесе решение со кое се 
одбива барањето за запишување во регистарот. 

Член 56 
Ако со печатењето на весникот не се започне 

во рок од 6 месеци од денот на запишувањето во 
регистарот од член 54 од овој закон или ако се 
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прекине печатењето на весникот за време од една 
година, весникот се брише од регистарот, што по-
влекува престанок на излегувањето на весникот. 

Член 57 
Основачот на весникот е должен на Републич-

киот секретаријат за информации да му ја при-
јави промената на главниот и одговорен уредник. 

Подносителот на пријавата од член 54 на овој 
закон е должен на Републичкиот секретаријат за 
информации да му ја пријави секоја промена на 
податоците што настанала по запишувањето во ре-
гистарот во рок од 8 дена од настанатата промена. 

Член 58 
Основачот на весникот може да донесе акт па 

престанок на печатењето на весникот, за што ќе 
го извести Републичкиот секретаријат за инфор-
мации. 

Член 59 
Новинската организација, односно издавачот, 

може да ги продава своите весници во сопствена 
режија или преку организации на здружен труд 
за растурање на печатот, преку книжарниците, за-
другите, поштата и ревизорите. 

Односот на новинската организација, односно 
на издавачот, со други организации на здружен 
труд и лицата кои продаваат печат се регулира со 
договор. 

Член 60 
Новинската и друга организација на здружен 

труд што се занимава со продажба на весници е 
должна да им ги продава весниците на сите изда-
вачи на територијата на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија под еднакви услови. 

Член 61 
Новинската организација, односно издавачот 

може да собира огласи само преку своите огласни 
одделенија, деловници, преку огласните заводи и 
преку овластени лица. 

Член 62 
Весниците можат да објавуваат огласи на 

странски јазици само со превод на македонски ја-
зик или на јазикот на народноста на кој се печати 
весникот. 

Член 63 
Финансиското и материјалното работење на 

новинската организација, односно на издавачот на 
весникот, подлежат на контрола на јавноста. 

Новинската организација, односно издавачот на 
весници еднаш годишно ги објавува податоците за 
изводите на финансирање на весникот, висината на 
дотацијата, уделот на доходот од огласи во вкуп-
ниот приход, годишниот тираж и други податоци 
во втзска со издавањето на весникот, а кои се зна-
чајни за јавноста. 

Член 64 
По барање на Републичкиот секретаријат за ин-

формации главниот и одговорен уредник е должен 
во првиот нареден број на весникот да објави, без 
надоместок, соопштение кое е од посебен интерес 
за гоаѓаните и организациите и чие објавување е 
од итна пригода (опасност од поголем обем по жи-
вотот и здравјето на луѓето, за нивниот имот, за 
јавниот ред и мир и ел.). 

Исправка 
Член 65 

Работните луѓе и граѓаните, организациите на 
здружениот труд, самоуправните интересни заедни-
ци, општествено-политичките и други организации 
и заедници, здруженијата на граѓани, органите 
на општините и на Републиката имаат право да ба-
раат од главниот и одговорен уредник на весникот 
да ја објави нивната исправка за информацијата 
(во натамошниот текст: исправка) ако со објавената 
информација се нанесува повреда на нивната чест, 

углед, права или интерес и ако се изнесуваат не-
вистинити факти. 

Ако лицето на кое се однесува информацијата 
е умрено, право да бара објавување исправка имаат 
неговите деца, брачниот другар, родителите, браќа-
та и сестрите. Ако овие лица не барале објавување 
на исправката, ова право може да го користи др-
жавен орган, организација на здружен труд, само-
управни интересни заедници, општествено-политич-
ки и други организации и заедници, под услов ин-
формацијата да се однесува на дејноста на умре-
ното лице во врска со тој орган и организација. 

Член бб 
Подносителот на исправката е должен во ис-

правката да ја назначи информацијата на која се 
однесува исправката, како и бројот и страната на 
весникот каде што е објавена информацијата. 

Исправката мора да се засновува исклучиво врз 
податоците со кои се побиваат наводите изнесени 
во објавената информација. 

Подносителот на исправката е должен да ја 
потпише исправката. 

Член 67 
Главниот и одговорен уредник на весникот е 

должен да ја објави исправката на информацијата, 
освен: 

1) ако исправката не се однесува на информа-
цијата поради која се бара објавување на исправ-
ка, односно ако исправката содржи само мислење 
или воопштени разгледувања без фактички пода-
тоци во врска со наводите изнесени во информа-
цијата; 

2) ако објавувањето на исправката, со оглед на 
нејзината содржина, би предизвикала забрана на 
растурањето на весникот или кривична одговор-
ност на уредникот; 

3) ако исправката се однесува на наводите во 
објавената информација, чија вистинитост е утвр-
дена со правен акт на надлежен државен орган; 

4) ако е очигледно дека со објавената инфор-
мација не му е нанесена, повреда на честа, на уг-
ледот, на правата или на интересите на оној на 
кого се однесува информацијата; 

5) ако исправката не ја потпишало овластено 
лице; 

6) ако исправката е напишана на неучтив или 
навредлив начин; 

7) ако е исправката несразмерно подолга од ин-
формацијата, односно од оној нејзин дел во кој се 
изнесени наводите поради кои се поднесува ис-
правката; 

8) ако исправката е поднесена по истекот на 30 
дена од денот на објавувањето на информацијата 
во дневниот весник, односно по истекот на 60 дена 
од денот на објавувањето на информацијата во друг 
повремен весник или публикација: 

9) ако е поднесена нова исправка со иста содр-
жина како и порано поднесената исправка и ако 
спорот заради објавување на порано поднесената 
исправка на истата информација не е завршен 
пред суд; 

10) ако е веќе објавена исправка на истата ин-
формација што ја поднело некое од овластените 
лица од член 6, став 2 на овој закон. 

Член 68 
Ако не постојат причини за одбивање на об-

јавувањето на исправката, исправката мора да се 
објави, ако е во прашање дневен весник — во пр-
виот или најдоцна во вториот нареден број, а ако 
е во прашање друг повремен весник или списание 
— во првиот нареден број, по нејзиното примање во 
редакцијата на весникот или на списанието. 

Исправката мора да се објави без измени или 
дополнување во истиот дел на весникот, под ист 
наслов и со букви од иста големина, како што била 
објавена информацијата на која се однесува ис-
правката. 
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По исклучок, главниот и одговорен уредник мо-
же да ја објави исправката во извод, ако е несраз-
мерно подолга од информацијата на која се одне-
сува или ако со сите свои делови не се однесува 
непосредно на објавената информација. 

Главниот и одговорен уредник исто така може 
да ја објави информацијата во изменет вид, ако 
во рокот за објавувањето на исправката предвиден 
со овој закон се спогодил за тоа со подносителот 
на исправката. 

Исправката се објавува бесплатно. 

Член 69 
Ако главниот и одговорен уредник одбие да ја 

објави исправката на информацијата или ако не ја 
објави на начин и во рокот од претходниот член, 
подносителот на исправката има право да поднесе 
тужба против главниот и одговорен уредник до 
окружниот суд, на чие подрачје се наоѓа местото 
на издавањето на весникот, против главниот и од-
говорен уредник заради објавување на исправката. 

Кон тужбата мораат да се приложат преписи 
на објавената информација и на исправката на ин-
формацијата. 

Тужбата се поднесува во рок од 30 дена од де-
нот на истекот на рокот на објавување на исправ-
ката. 

Член 70 
Во споровите заради објавување на исправката 

на информацијата првото рочиште за главна рас-
права мора да се одржи во рок од 8 дена од денот 
на примањето на тужбата во судот. 

Во овие спорови нема да се закажува подгот-
вувано рочиште, ниту ќе се бара од тужениот да 
поднесе одговор на тужбата. 

На првото рочиште за главна расправа судот 
ќе го повика тужителот, тужениот и сведоците. Во 
поканата за тужителот ќе се назначи дека во слу-
чај на негов изостанок од првото рочиште, ќе се 
смета дека ја повлекол тужбата, а во поканата за 
тужениот — дека пресудата може да се донесе и 
во случај на негов изостанок. 

Член 71 
По тужбата заради објавување на исправка 

расправата ќе се ограничи на претресување и до-
кажување на фактите, од кои зависи обврската на 
тужениот да ја објави исправката. 

Член 72 
Во споровите заради објавување на исправката 

на информацијата судот ќе го одбие тужбеното ба-
рање ако утврди дека постојат околности од член 
67 на овој закон или дека главниот и одговорен 
уредник ја исполнил својата обврска со тоа што ја 
објавил исправката на информацијата во извод, од-
носно во изменет вид, во смисла на член 68, став 3 
и 4 на овој закон. 

Член 73 
Ако покрај постапката по тужба заради обја-

вување на исправката на информацијата тече и 
кривична постапка по делото сторено со информа-
цијата на која се однесува исправката, судот пред 
кој тече постапката по тужбата заради објавување 
на исправката нема да ја прекинува таа постапка. 

Член 74 
Ако по поднесувањето на тужбата до судот се 

промени главниот и одговорен уредник на весни-
кот, тужителот може, до заклучувањето на глав-
ната расправа да ја преправи тужбата и на место 
првобитно тужениот, да го тужи новиот главен и 
одговорен уредник. 

За ова преправање на тужбата не е потребна 
согласност од првобитно тужениот главен и одго-
ворен уредник, ниту согласност од новиот одгово-
рен уредник што треба да стапи во процесот на не-
говото место. 

Член 75 
Судот е должен да донесе пресуда веднаш по 

заклучувањето на главната расправа. 
Заверен препис на пресудата судот ќе им до-

стави на странките во рок од три дена од денот 
на донесувањето на пресудата. 

Член 76 
Ако судот го усвои тужбеното барање, со пре-

судата ќе му се нареди на тужениот да ја објави 
исправката во весникот во рокот и на начинот ут-
врден во член 68, став 1 и 2 на овој закон. 

Член 77 
Против пресудата на првостепениот суд стран-

ките можат да изјават жалба во рок од три дена 
од врачувањето на пресудата до Врховниот суд на 
СР Македонија. 

Жалбата не и се доставува на спротивната 
странка на одговор. 

Навремената и дозволена жалба, заедно со сите 
списи, првостепениот суд ќе му ја достави на 
второстепениот суд во рок од два дена од денот на 
примањето на жалбата во судот. 

Второстепениот суд е должен да одлучи за 
жалбата во рок од три дена од денот на примањето 
на жалбата со списите. 

Член 78 
Заверениот препис на правосилната пресуда, со 

која се наредува објавување на исправка на ин-
формацијата, судот веднаш ќе му го достави на из-
давачот на весникот. 

Член 79 
Ако по донесувањето на првостепената, односно 

на правосилната пресуда, со која се наредува обја-
вување на исправката се промени главниот и од-
говорен уредник на весникот, обврската за објаву-
вање на утврдената исправка во пресудата преми-
нува на новиот главен и одговорен уредник. 

Член 80 
Ако со овој закон не е поинаку определено, во 

споровите заради објавување на исправка согласно 
се применуваат одредбите на Законот за процесната 
постапка. 

Член 81 
Објавување на исправка може да се бара во 

поглед на информациите објавени по пат на други 
печатени работи и средства од член 23 на овој за-
кон, како и по пат на весници и други повремени 
публикации, чие издавање престанало. 

Во поглед на правото на исправка и постап-
ката за остварување на ова право, во случаите од 
претходниот став согласно се применуваат одред-
бите на овој закон за правото на исправка и за 
постапката за остварување на ова право кај весни-
ците и кај другите повремени публикации (член 65 
и член 80). х 

Член 82 
Во поглед на начинот на објавување на ис-

правката во случаите од претходниот член, подно-
сителот на исправката има право да бара од изда-
вачот на печатената работа, односно од издавачот 
на весникот или на повремената публикација, чие 
издавање престанало, или од издавачот на сред-
ствата од член 23 на овој закон тој на свој трошок 
во определен дневен весник да обезбеди објавување 
на исправката на информацијата. 

Покрај правото од претходниот став, подноси-
телот на исправката има право да бара и да се 
запре натамошното растурање на печатените работи, 
односно на средствата за јавно информирање на-
ведени во член 22, став 1 на овој закон. 

Ако подносителот на исправката го остварува 
ова право по судски пат, за неговото барање ќе 
одлучи судот според околностите на случајот. 
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Глава трета 
I 

РАДИОДИФУЗИЈА 

Член 83 
Како видови на информации на радио и теле-

визија, во смисла на овој закон, се сметаат сите 
емисии на радиодифузните организации со кои се 
пренесуваат информации. 

Член 84 
Секоја радиостаница и телевизиска станица, 

што емитува програлт наменета за јавноста, мора 
да има главен и одговорен уредник. 

Радиостаницата и телевизиската станица можат 
да имаат и повеќе одговорни уредници, кои непо-
средно раководат со работите на уредувањето на 
одделни емисии на радиостаницата, односно на те-
левизиската станица. 

Во поглед на условите за вршење на работите 
на директорот и на главниот и одговорен уредник 
на радиостаницата или на телевизиска станица и 
нивната одговорност се применуваат одредбите на 
овој закон за условите за вршење на работите на 
директорот и на главниот и одговорен уредник на 
весникот и за нивната одговорност (член 45 и 46 и 
48 став 3). 

Член 85 
Објавување на исправка на информација мо-

же да се бара и во поглед на информациите обја-
вени по пат на емисии на радиостаници и телеви-
зиски станици. 

Во поглед на правото на исправка и на постап-
ката за остварување на ова право кај радиостани-
ците и телевизиските станици, согласно се приме-
нуваат одредбите на овој закон за правото на ис-
правка и за постапката за остварување на ова пра-
во ка ј весниците и кај другите повремени публи-
кации (член 65, 80). 

Член 86 
Ако не постојат причини за одбивање објавува-

њето на исправка, исправката мора да се објави во 
рок од два дена од нејзиното примање во радио-
станицата или телевизиската станица и тоа, по пра-
вило, во истото време и во емисијата од ист вид 
во која е објавена информацијава. 

Во областа на телевизијата исправката се об-
јавува само со зборови. 

Член 87 
Се забранува емитување на емисии на радио-

станици и телевизиски станици ако овие емисии 
имаат содржина предвидена во член 22 и член 96 
на овој закон. 

Во поглед на забраната на емитување на овие 
емисии и на постапката за изрекување на оваа за-
брана, согласно се применуваат одредбите на сојуз-
ниот Закон за спречување злоупотребата на сло-
бодата на печатот и на другите видови на инфор-
мирање. 

Член 88 
Одредбите на член 28 од овој закон ќе се при-

менуваат и на информациите што ги објавуваат ра-
диостаниците и телевизиските станици. 

Глава четврта 

ФИЛМ 

Член 89 
Како видови на информации по пат на филм 

во смисла на овој закон, се сметаат филмските но-
вости и другите филмови што содржат информа-
ции за одделен настан, личност, предел, предмет, 
појава или дејност. 

Како филмски новости, во смисла на овој за-
кон, се подразбира филм со кој редовно се изве-
стува јавноста за настаните и појавите во земјата 
или во странство. 

Филмски новости од претходниот став можат 
да издаваат само организации на здружен труд во 
областа на филмот и радиодифузијата. 

Член 90 
Филмските новости имаат главен и одговорен 

уредник. 
Во поглед на условите за вршење на работите 

на главниот и одговорен уредник на филмски ново-
сти и на неговата одговорност важат одредбите на 
овој закон за условите за вршење на работите на 
главен и одговорен уредник на весник и за него-
вата одговорност (член 46, 47 и 48 став 2 и 3). 

Член 91 
Секои филмски Н О В О С Т ^ Ј П Т О се пуштаат во про-

мет, мораат да бидат одделно означени со број, да-
тум, назив или на друг начин што овозможува тие 
да се разликуваат едни од други. 

Член 92 
Објавување на исправка може да се бара и во 

поглед на информации објавени по пат на филм-
ски новости и други филмови. 

Во поглед на правото на исправка и на по-
стапката за остварување на ова право кај филм-
ските новости и кај другите филмови во смисла на 
член 89 од овој закон се применуваат одредбите на 
овој закон за правото на исправка и за постапката 
за остварување на ова право кај весниците и кај 
другите повремени публикации (член 65 и 80). 

Член 93 
Во поглед на начинот на објавување на ис-

правката подносителот на исправката има право од 
главниот и одговорен уредник на филмските но-
вости, односно на организацијата на здружен труд 
што го снимала филмот да бара тој на трошок на 
организацијата на здружениот труд да обезбеди во 
определен дневен весник или во соодветна радио 
или телевизиска емисија објавување на неговата 
исправка на информацијата. 

Покрај правото од претходниот став, подноси-
телот на исправката има право да бара да се исе-
чат деловите од филмските новости или од друг 
филм на кои се однесува исправката, или ако не е 
можно тоа, да се запре натамошното прикажување 
на филмските новости или на друг филм. 

Член 94 
Одредбите за печатот од овој закон соодветно 

се применуваат и на филмските организации на 
здружениот труд од став 2, член 89, освен одред-
бите на член 29 од овој закон. 

Глава петта 

ЗЛОУПОТРЕБА НА СЛОБОДАТА 
НА ИНФОРМИРАЊЕТО 

Член 95 
Објавувањето на информации, со кои им се 

нанесува штета на честа, угледот или правата на 
граѓаните или на општествената заедница, прет-
ставува злоупотреба на слободата на информира-
њето и повлекува одговорност по законот. 

Член 96 
Се забранува растурање на печатени работи 

со кои: 
1. се објавуваат документи или податоци кои 

претставуваат државна, воена, службена или де-
ловна тајна од посебно значење за општествената 
заедница, 

2. се изнесуваат и пренесуваат невистинити или 
алармантни вести со кои се загрозува или би мо-
жел да се загрози јавниот ред и мир или да се 
вознемири јавноста, 

3. тешко се навредува моралот, 
4. се нанесува штета на воспитувањето на де-

цата, на младината, 
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5. се објавуваат документи или судски подато-
ци чие објавување е штетно за судскиот процес. 

Член 97 
Забраната за растурање на печатени работи и 

ширење на информации врз основа на овој закон 
се врши според постапката пропишана со сојуз-
ниот Закон за спречување злоупотребата на слобо-
дата на печатот и на другите видови на инфор-
мирање. 

Глава шеста 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 98 
Со парична казна до 10.000 динари, или затвор 

до 15 дена се казнува за прекршок: 
1. печатарот, односно издавачот на печатена ра-

бота ако на јавниот обвинител не му достави одре-
ден број примероци од печатената работа (член 29), 

2. одговорниот уредник, кој во спротивност со 
член 64 од овој закон не ќе ја објави информаци-
јата. 

Член 99 
Со парична казна до 20.000 динари за прекршок 

се казнува организацијата или друго правно лице: 
1. ако со пропис или со друг општ акт не опре-

дели начин со кој се гарантира јавност во работата 
(став 1, член 16); 

2. ако на новинарите не им дава информации 
или им оневозможува присуство на седниците, во 
согласност со член 17 од овој закон; 

3. ако во основачкиот акт и пријавата од член 
54 се наведени невистинити податоци; 

4. ако овластеното лице даде неточни инфор-
мации или податоци (член 18); 

5. ако издаде весник, а пред тоа не поднел 
пријава со прилози и основачки акти кај надлеж-
ниот орган, или ако подоцна не ги пријави проме-
ните од пријавата (член 54 и 57); 

6. ако не постапи по пресудата со која судот 
наложува објавување на исправка (член 76); 

7. ако издаде печатена работа без некој пода-
ток од член 27 или ако пушти во промет филмски 
новости без наводите во член 91; 

8. ако со објавувањето на информации го пре-
чекори пријавениот концепт на весникот (член 54, 
точка 2, алинеја 2). 

За прекршок од точка 7 од претходниот став 
со парична казна до 5.000 динари се казнува и од-
говорното лице. 

Член 100 
Со парична казна до 20.000 динари се казнува 

за прекршок: 
1. основачот на весник, на радиодифузна или 

филмска организација на здружен труд, ако весни-
кот, радиото или телевизиската програма или 
филмските новости немаат главен и одговорен 
уредник (член 46, став 1, член 84 став 1, член 90 
став 1); 

2. новинската организација, односно издавачот 
на весник ако не објави годишен извештај за фи-
нансиската и материјалната положба на весникот 
(член 63 став 2). 

За прекршок од претходниот став со парична 
казна до 10.000 динари се казнува и одговорното 
лице. 

Член 101 
Со парична казна до 20.000 динари за прекршок 

се казнува организацијата на здружениот труд, а 
одговорното лице до 500 динари ако не постапат со-
гласно со одредбите на член 61 од овој закон. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 102 
Постојните новински претпријатија, новински 

установи, новински агенции, установи за снимање на 
филмски новости, радиостаници и телевизиски ста-
ници се должни во рок од 6 месеци од денот на 

влегувањето во сила на овој закон да го усогласат 
своето работење со одредбите на овој закон. 

Член 103 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

140. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА РАДИОДИФУЗИЈАТА 

Се прогласува Законот за радиодифузијата, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
24 април 1974 година. 

Број 03-1072 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РАДИОДИФУЗИЈАТА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува дејноста на радиоди-

фузијата која го опфаќа создавањето и емитува-
њето на радио и телевизиски програми наменети за 
јавноста, изградбата, развојот и унапредувањето на 
радио и телевизиската мрежа на територијата на 
СР Македонија. 

X Член 2. 
Радиодифузијата е дејност од посебен опште-

ствен интерес. 
Член 3 

Работните луѓе и граѓаните, како и организации-
те на здружениот труд, општествено-политичките и 
другите самоуправни организации и заедници и 
здруженијата на граѓани имаат право преку радио-
дифузните организации да искажуваат свои мисле-
ња и да објавуваат информации, ако се значајни 
за јавноста. 

Член 4 
Изградбата, развојот и унапредувањето на ра-

диодифузната програма и мрежа на територијата 
на СРМ се утврдува со програма за развој на ра-
диодифузијата што ја донесува Собранието на СРМ. 

Член 5 
Во создавањето и емитувањето на програмата 

радиодифузните организации се самостојни во рам-
ките на концепцијата и карактерот на програмата 
што ги утврдува основачот на радиодифузната ор-
ганизација. 

Не постои цензура на програмата на радиоди-
фузната организација, освен во случаите предви-
дени со закон. 

Член 6 
На поединци, група граѓани и граѓанско-прав-

ни лица им се забранува секакво емитување на ра-
диодифузна програма наменета за општ јавен прием. 
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Член 7 
Во поглед на објавувањето и ширењето на ин-

формациите во емисиите на радиодифузните орга-
низации, слободата во размената на информациите 
со странство, достапноста на изворите на информа-
циите, должностите и одговорноста на лицата што 
работат на создавањето и емитувањето на програ-
мите на радиодифузните организации, правото на 
одговор и исправка на информации објавени во 
емисиите на радиодифузните организации и забра-
ната на емитувањето на програмите на радиоди-
фузните организации како и во поглед на условите 
за именување и вршење на функцијата главен и 
одговорен уредник на радиодифузна организација, 
се применуваат прописите за јавното информирање. 

Член 8 
Радиодифузната организација е должна да ги 

чува записите на информациите од емисиите осум 
дена по првото објавување и по барање од заинте-
ресираните лица што имаат право на исправка е 
должна да им ги даде на увид за да можат да си 
ги остварат правата и интересите определени со 
закон. 

Ако некој од заинтересираните лица најави во 
рокот од претходниот став дека ќе бара исправка, 
радиодифузната организација е должна да го чува 
записот за кој се бара исправка 30 дена од објаву-
вањето на информацијата, односно додека не се 
оконча постапката за објавување на исправката. 

Член 9 
Финансиското и материјалното работење на ра-

диодифузната организација подлежи на контрола 
на јавноста. 

Заради остварување контрола на јавноста ра-
диодифузната организација е должна еднаш годишно 
да ги објавува своите планови за развој, планови-
те на радиодифузната програма, годишните изве-
штаи за матери] ално-финансиското работење и оп-
штите акти што се од интерес за јавноста. 

РАДИОДИФУЗНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 10 
Радиодифузната организација во смисла на овој 

закон е самостојна и самоуправна организација на 
здружен труд како и основна организација на 
здружен труд во областа на радиодифузијата, која 
преку свои емисиони радиостаници и телевизиски 
станици (радиодифузни станици) емитува сопстве-
на програма наменета за јавноста. 

Член 11 
Дејноста на радиодифузните организации оп-

фаќа: 
1. подготвување, создавање и емитување на соп-

ствени програми и изградба, одржување и развој 
на радиодифузната мрежа; 

2. промет и размена на програмите со други 
радиодифузни установи во земјата и во странство, 
производство, увоз и извоз на ТВ филмови, ви-
деографски, видеофонски и фонографски снимки, 
плочи и други средства; увоз на кинематографски 
филмови за ТВ програми; увоз на репродукционен 
и радиодифузен материјал и опрема; производство 
и продажба на специјални технички уреди нужни 
за работа на радиодифузни станици; проектирање 
и организирање на работи во сопствена режија за 
изградба на објекти што служат за дејноста на ра-
диодифузните установи; производство на грамо-
фонски плочи и издавање на публикации од областа 
на радиодифузијата. 

3. Организирање и приредување на јавни, му-
зички и други културно-забавни манифестации во 
земјата и во странство. 

Член 12 
Радиодифузните организации можат да емиту-

ваат и програми на другите радиодифузни органи-
зации во земјата и во странство, истовремено или 
подоцна. 

Две или повеќе радиодифузни организации мо-
жат заеднички да подготвуваат одделни програми 
и да ги емитуваат во целост или делумно, истовре-
мено, или секоја посебно. 

Кога радиодифузната организација емитува 
програма на друга радиодифузна организација 
(став 1), или кога радиодифузни организации заед-
нички подготвуваат програми (став 2), нивните ме-
ѓусебни односи се уредуваат со договор, ако со овој 
закон не е поинаку одредено. 

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член 
обврските спрема трети лица ги извршува радио-
дифузната организација што ја емитува програмата 
изворно. 

Член 13 
Радиодифузните организации се должни да 

емитуваат одделни програми што се од посебен оп-
штествен интерес кога од нив тоа го бара Репуб-
личкиот секретаријат за информации. 

За емитување на програмата од претходниот 
став радиодифузната организација има право на 
соодветен надоместок. 

Член 14 
По барање од Републичкиот секретаријат за ин-

формации, радиодифузните организации се должни 
веднаш да објават соопштение без надоместок, кое 
е од посебен интерес и чие објавување е од итна 
природа (за опасност од поголем обем по животот 
и здравјето на луѓето, за нивниот имот, за јавниот 
ред и мир и ел.). 

Член 15 
Радиодифузната организација има право на 

користење на земјиштето на кое се изградени еми-
сионите предаватели што е уредено со актот за до-
делување на земјиштето. 

За обезбедување на технички услови, за емиту-
вање и подобрување на приемот на радиодифуз-
ната програма, радиодифузните организации можат 
на земјиштето и на другите објекти во општествена 
сопственост и во сопственост на граѓаните да ги по-
стават нужните технички уреди, согласно со про-
писите за експропријација. 

Со . предлогот за експропријација радиодифуз-
ната организација е должна да поднесе потврда од 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на радио-сообраќајот за потребата од из-
градба и поставување на уредите од претходниот 
став на овој член. 

Член 16 
Радиодифузните организации можат во земјата 

и во странство да собираат порачки за емитување 
на економски и други огласи и да договараат на-
доместок за овие услуги. 

Собирањето на порачките радиодифузните ор-
ганизации можат да го вршат само преку своите 
огласни одделенија, деловници и преку огласните 
заводи или лица што ги ангажира радиодифузната 
организација за оваа работа со договорена награда. 

Член 17 
Радиодифузна организација, можат да основаат 

општините, Републиката и општествено-политички-
те организации под условите определени со овој 
закон. 

Радиодифузната организација се основа за те-
риторијата на Републиката, односно за подрачјата 
на една или повеќе општини. 

Член 18 
Радиодифузната организација, основана за те-

риторијата на Републиката, се грижи за унапреду-
вање на радиодифузијата во Републиката, за из-
градбата, развојот и одржувањето на радиодифуз-
ната мрежа и за обезбедувањето на прием на сво-
јата програма на територијата на Републиката, во 
согласност со програмата за развој на радиодифузи-
јата на СРМ. 
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Радиодифузните организации, основани за под-
рачјето на една или повеќе општини, во соработка 
со основачот, се грижат за унапредувањето на ра-
диодифузијата на своето подрачје во согласност со 
Програмата за развој на радиодифузијата во СРЖ. 

Член 19 
Радиодифузна организација може да биде осно-

вана само ако исполнува определени услови во од-
нос на емитувањето на програмата, просториите, 
саудиската и предавателска техника и врски како 
и соодветен стручен и технички кадар и ако има 
дозвола за поставување и работа. 

Условите од претходниот став поблиску ги оп-
ределува Републичкиот секретаријат за информа-
ции. 

Член 20 
Пред донесувањето на актот за основање на ра-

диодифузната организација, основачот е должен да 
прибави дозвола за поставување на радиодифузна 
станица од органот овластен за давање на дозволи 
според прописите на радио-сообраќајот. 

Органот од претходниот став е должен, пред да 
ја даде дозволата, да прибави мислење од Радио-
телевизија — Скопје за тоа дали бараното поста-
вување на радиодифузната станица е во согласност 
со Програмата за развој на радиодифузијата на 
СРЖ. 

Член 21 
Актот за основање на радиодифузната органи-

зација, покрај податоците утврдени со општите про-
писи, содржи податоци за карактерот и концепци-
јата на програмата на радиодифузните организации 
и за јазикот на кој ќе се емитува програмата. 

Член 22 
Не може да се основе радиодифузна организа-

ција што ќе создава и емитува програма со комер-
цијален или со комерцијално-забавен карактер. 

Обемот на економско-комерцијалната програма 
го утврдуваат основачот и радиодифузната орга-
низација со основачкиот акт или со спогодба. 

Член 23 
Радиодифузната организација е должна во рок 

од 8 дена од денот на приемот на решението за 
упис во регистарот, податоците од актот за осно-
вање да му ги достави на Републичкиот секретари-
јат за информации. 

Со податоците од став 1 на овој член радиоди-
фузната организација е должна да поднесе и соод-
ветни докази дека во поглед на главниот уредник 
не постојат пречките утврдени со прописите за јав-
ното информирање. 

Радиодифузната организација е должна секоја 
промена на податоци, кои се однесуваат на глав-
ниот и одговорен уредник и за кои се води еви-
денција да ја пријави до Републичкиот секрета-
ријат за информации во рок од 8 дена од денот 
на настанатите промени. 

Член 24 
Во радиодифузната организација се формира 

совет. 
Советот го сочинуваат членовите избрани од 

работниците на радиодифузната организација и 
претставници на корисниците на радиодифузните 
приемници, на заинтересираните јавни и културни 
работници, на заинтересираните организации и за-
едници на основачот, на општествено-политичките 
организации и на општината односно на Републи-
ката (претставници на општествената заедница). 

Член 25 
Најмалку една третина од членовите на сове-

тот избираат работниците на радиодифузната орга-
низација. 

Со актот за основање, односно со статутот на 
радиодифузната организација се утврдува бројот 
на претставниците на општествената заедница и 
начинот на нивниот избор, именување односно де-
легирање. 

Член 26 
Советот: 
— ја разработува и поблиску ја утврдува про-

грамската концепција на радиодифузната органи-
зација; 

— одлучува за спроведувањето на основните 
задачи на радиодифузната организација и за оства-
рување на програмската концепција во создавањето 
и емитувањето на програмата; 

— одлучува за основните прашања на уреду-
вачката политика; 

— го разгледува и оценува остварувањето на 
основната концепција во создавањето и емитува-
њето на програмата; 

— врши анализа на одделни програми и емисии 
и донесува заклучоци што му ги доставува на ре-
дакцискиот колегиум; 

— иницира, разгледува и поддржува мерки, кои 
овозможуваат целосно остварување на општествена-
та улога на радиодифузните програми; 

— ги разгледува основните прашања сврзани 
со материјално-финансиската состојба на радио-
дифузната организација, односно радиодифузната 
програма; 

— на основачот му дава предлози за решавање 
на одделни прашања сврзани со радиодифузната 
организација, односно со радиодифузната програма; 

— на радиодифузната организација и дава ми-
слење за статутот; 

— ги разгледува забелешките на слушателите, 
односно на гледачите; 

— дава мислење за планот и програмата за 
развој; 

— најмалку еднаш годишно го известува осно-
вачот за својата работа и за проблемите сврзани 
со остварувањето на своите задачи; 

— врши и други работи во согласност со зако-
нот и другите општи акти. 

Член 27 
Работата на советот е јавна. 
Советот за својата работа одговара пред јавно-

ста, пред основачот и пред радиодифузната орга-
низација. 

Член 28 
Во радиодифузната организација, која емитува 

повеќе радиодифузни програми, може да се фор-
мираат редакциски совети како стручно-советодав-
ни тела за одделни програми. 

Член 29 
Основачот обезбедува материјални и кадровски 

услови за основање и за почеток со работа на ра-
диодифузната организација. 

Ако одлуката на основачот за спроведување на 
концепцијата на програмата, или каква и да било 
друга негова одлука влијае врз материјалната по-
ложба на радиодифузната организација, основачот 
и надлежниот орган на радиодифузната организа-
ција овие прашања ги регулираат со посебна спо-
годба. 

Член 30 
Директорот на радиодифузната организација го 

именува и разрешува од должност основачот на 
радиодифузната организација по претходно приба-
вено мислење од работничкиот совет на радиоди-
фузната организација. 

Директорот на радиодифузната организација е 
одговорен пред основачот, пред советот и пред ра-
диодифузната организација за остварување на це-
лите и задачите на радиодифузната организација, 
на програмската концепција и на развојната поли-
тика, утврдени со основачкиот акт, со самоуправ-
ната спогодба и со другите општи акти на основа-
чот и на радиодифузната организација. 
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Со статутот на радиодифузната организација се 
одредуваат поблиску правата и должностите на ди-
ректорот. 

Член 31 
Надзор над законитоста на работата на радио-

дифузните организации од територијата на Соци-
јалистичка Република Македонија врши Републич-
киот секретаријат за информации. 

Надзор над законитоста на работата на Радио-
телевизија — Скопје врши Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ 

Член 32 
Изградбата, развојот и одржувањето на радио-

дифузната мрежа на територијата на СРМ, како и 
обезбедувањето прием на радиодифузната програ-
ма на територијата на СР Македонија, ги врши 
Радиотелевизија — Скопје. 

Во рамките на средствата со кои располага и 
во согласност со програмата за развој на радио-
дифузијата на СР Македонија, Радиотелевизија — 
Скопје донесува свои програми за развој. 

Член 33 
На самоуправната спогодба за здружување и 

на Статутот на Радиотелевизија — Скопје, како и 
на статутот на основната организација во нејзин 
состав, дава согласност Собранието на СР Маке-
донија. 

Член 34 
Радиотелевизија — Скопје води евиденција на 

корисниците на радиодифузните приемници (прием-
ник) и наплатува надоместок за користење на ра-
диодифузните приемници на територијата на СР 
Македонија. 

Член 35 
Радиотелевизија — Скопје се договара со ра-

диодифузните организации на другите социјали-
стички републики и на социјалистичките автономни 
покраини со цел за унапредување на радиодифу-
зијата, меѓусебна програмска соработка и за повр-
зување на радиодифузната мрежа во земјата и во 
странство. 

НАДОМЕСТОК ЗА КОРТДСТТглРЦтг, Н А 
РАДИОДИФУЗНИТЕ ПРИЕМНИЦИ 

Член 36 
Корисникот на радиодифузен приемник е дол-

жен да го пријави набавувањето на секој одделен 
радиодифузен приемник и да и плаќа одреден ме-
сечен надоместок за користење на Радиотелевизија 
-— Скопје. 

Член 37 
По исклучок, Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија одредува кои органи и физички 
лица нема да го плаќаат надоместокот од претход-
ниот член. 

Член 38 
Како корисник на радиодифузен приемник, во 

смисла на овој закон, се сметаат граѓаните и гра-
ѓанско-правните лица, организации на здружен 
труд и други организации, самоуправни интересни 
заедници, општествено-политички заедници, воени 
пошти и сите други кои поседуваат радиодифузен 
приемник, без оглед на тоа дали го употребуваат 
(користат). 

Под радиодифузен приемник, во смисла на овој 
закон, се подразбира секое радио, односно телеви-
зиски приемник и секој друг апарат или уред на-
менет за прием на радио односно на телевизиска 
програма и секој звучник во разгласен систем 
приклучен на радиодифузен приемник. 

Член 39 
Обврската за плаќање на надоместокот од член 

34 на овој закон започнува од следниот месец по 

набавувањето на радиодифузниот приемник и трае 
за сето време до крајот на месецот во кој корисни-
кот го одјавува радиодифузниот приемник. 

Во случај на отуѓување или друго располагање 
со радиодифузниот приемник поранешниот кори-
сник е должен да го пријави новиот корисник. 

Член 40 
Корисникот на радиодифузниот приемник е 

должен да го пријави радиодифузниот приемник 
на Радиотелевизија — Скопје во рок од 15 дена од 
денот на набавувањето. 

Корисникот на радиодифузен приемник е дол-
жен да го одјави радиодифузниот приемник во слу-
чај на негово уништување, негова трајна неупо-
требливост, негово отуѓување и кога со него е из-
вршено располагање на друг начин. 

Одјавата на радиодифузниот приемник се под-
несува до Радиотелевизија — Скопје во рок од 15 
дена од денот кога настанала која и да било од 
околностите од претходниот став. 

Член 41 
Корисникот на радиодифузен приемник, кој не 

сака од кои и да било причини понатаму да го ко-
ристи радиодифузниот приемник, е должен да под-
несе барање до Радиотелевизија — Скопје за одја-
вување и запечатување на радиодифузниот прием-
ник. 

Член 42 
Радиотелевизија — Скопје има право преку свои 

овластени работници да го контролира пријавува-
њето на радиодифузните приемници. 

Член 43 
Висината на надоместокот за користење на ра-

диодифузни приемници и начинот на неговото на-
платување, пријавувањето и одјавувањето на ра-
диодифузните приемници и начинот на водење на 
евиденцијата за радиодифузните приемници и нив-
ните корисници ги утврдува Радиотелевизија — 
Скопје. 

Висината на надоместокот за користење на ра-
диодифузни приемници ја одредува Радиотелевизи-
ја — Скопје во согласност со основачот односно со 
органот овластен од него. 

Надоместокот за користење на радиодифузните 
приемници Радиотелевизија — Скопје може да го 
утврди на кој и да било од овие начини: 

1. поединечно за секој радио-приемник, односно 
телевизиски приемник и за секој друг апарат и 
уред наменет за прием на радио, односно на теле-
визиска програма што ги поседува ист корисник; 

2. единствено за сите радио-приемници и други 
апарати и уреди наменети за прием на радиопро-
грама, што ги поседува ист корисник; 

3. единствено за сите ТВ приемници и други 
апарати и уреди наменети за прием на телевизиска 
програма, што ги поседува ист корисник; 

4. единствено за сите ТВ приемници и радио-
приемници и други апарати и уреди наменети за 
прием на радио и телевизиска програма што ги по-
седува ист корисник, без оглед на тоа дали К О Р И -
СНИКОТ има и радио-приемници или други апарати 
и уреди наменети за прием на радиодифузната про-
грама; 

5. во паушален износ за одделни корисници. 
Надоместокот од претходниот став од точка 1 

до 4̂  за користење на радиодифузни приемници се 
плаќа секој месец однапред. 

Члрн 44 
Радиотелевизита — Скоше надоместокот за ко-

ристење на радиодифузни приемници може да го 
наплатеа преку други лица, кои со договорена на-
града ги ангажира за таа работа.* 

Член 45 
Организациите на здружениот труд, кои про-

даваат радиодифузни приемници, се должни на по-
четокот на секој месец за изминатиот месец да ја 
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известат за продажбата на секој радиодифузен 
приемник Радиотелевизија — Скопје, назначувајќи 
го неговиот вид, модел и фабричкиот број и името 
и адресата на купувачот. 

Организациите на здружениот труд, кои прода-
ваат радиодифузни приемници и царинските орга-
ни, имаат право од Радиотелевизија — Скопје да 
бараат надоместок за стварните трошоци на рабо-
тењето во врска со известувањето за продадените 
радиодифузни приемници односно за договор меѓу 
работните "организации, односно царинскиот орган 
и Радиотелевизија — Скопје. 

Член 46 
Корисникот на радиодифузен приемник има 

право да постави антена на покривот на зградата 
во која живее, односно каде што се наоѓаат делов-
ни простории како и на покривот на соседната 
зграда, ако е тоа неопходно за примање на радио-
дифузната програма и ако тоа не им пречи на ста-
нарите на таа зграда во приемот на радиодифузна-
та програма и ако не претставува очигледна опа-
сност за сигурноста на покривот, како и ако добие 
согласност од сопственикот на зградата, односно од 
органот на управување со зградата. 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
Радиодифузната организација ќе се казни за 

прекршок до 5.000 динари: 
1. ако не му достави на надлежниот орган во 

одредениот рок кои и да било од податоците пред-
видени во член 23, став 1 или ако не поднесе соод-
ветни докази во поглед на одговорниот уредник 
предвидени со член 23, став 2 од овој закон; 

2. ако не му ги пријави на надлежниот орган 
во одредениот рок промените на податоците пред-
видени во член 23, став 2 од овој закон; 

3. ако по барање на надлежниот орган не еми-
тува соопштение според одредбите од член 14 од 
овој закон. 

Член 48 
Поединец, група граѓани и граѓанско-правни 

лица ќе се казнат за прекршок со 10.000 динари 
ако недозволено емитуваат радиодифузна програма 
наменета за јавноста. 

Предметите и средствата што служат за емиту-
вање на програмата, како и добивката остварена со 
прекршокот од претходниот став, се одземаат во 
целост. 

Член 49 
Поединец што нема да поднесе пријава за на-

бавување на радиодифузен приемник согласно со 
член 36 од овој закон, ќе се казни за прекршок 
со парична казна до 1.000 динари. 

Организација на здружен труд и друга само-
управна организација и граѓанско-правно лице ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член со 
парична казна до 2.000 динари а одговорното лице 
со парична казна до 500 динари. 

Член 50 
Ако поединецот како корисник на радиодифу-

зен приемник во периодот за кој не платил надо-
месток го симне печатот или на друг начин го ко-
ристи за прием на радиодифузната програма ра-
диодифузниот приемник, што го запечатила радио-
дифузната организација од член 41, ќе се казни 
за прекршок со парична казна до 1.000 динари. 

Организациите на здружениот труд и друга 
самоуправна организација и граѓанско-правно лице 
ќе се казнат за прекршок од став 1 на овој член 
со парична казна до 2.000 динари, а нивното одго-
ворно лице со парична казна до 500 динари. 

Член 51 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со продажба на радиодифузни приемници, 
ќе се казнат за прекршок со парична казна до 

5.000 динари ако според одредбата од член 45 на 
овој закон не ја известат Радиотелевизија — Скоп-
је за продажба на секој радиодифузен приемник. 

Одговорното лице во работната организација ќе 
се казни за прекршокот од став 1 на овој член со 
парична казна до 1.000 динари. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Радиотелевизија — Скопје продолжува со ра-

бота како радиодифузна организација на терито-
ријата на Републиката и како организација на 
здружен труд од општ интерес за Републиката. 

Член 53 
Радиодифузните организации се должни во рок 

од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон да ја усогласат својата организација и 
работење со одредбите на овој закон. 

Радиодифузната организација која нема да ја 
усогласи својата организација и работење со од-
редбите на овој закон, престанува со работа. 

Член 54 
Најдоцна во рок од 6 месеци од денот на вле-

гувањето во сила на овој закон ќе се донесат по-
требните спроведени прописи предвидени со овој 
закон. 

Член 55 
До колку е поставена радиодифузна станица 

спротивно на одредбите на овој закон, решение за 
забрана на нејзиното работење донесува републич-
киот секретар за информации. 

Член 56 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за определување на 
работите што ги врши Радиотелевизија — Скопје 
(„Службен весник на СРМ" бр. 4/66). 

Член 57 
Правилникот за начинот на пријавување и од-

јавување на приемниците, за начинот на водењето 
на евиденција за приемниците и нивните корисни-
ци, како и за начинот на собирање и плаќање на 
надоместок за користење на приемници („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/67) ќе се применува до доне-
сувањето на нов, односно најдоцна 6 месеци по ус-
војувањето на овој закон. 

Член 58 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

141. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ 

Се прогласува Законот за шумите, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 ап-
рил 1974 година. 

Број 03-1073 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 
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ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ 

I. — ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува управувањето и сто-

панисувањето со шумите и шумските земјишта, 
како и нивната заштита. 

Член 2 
Како шума, во смисла на овој закон, се под-

разбира земјиште обраснато со шумски дрвја. 
Како шумско земјиште се подразбира земји-

ште кое поради своите природни особини, стопан-
ско-економски услови како и заштитни и други 
општокорисни функции најдобро се искористува 
кога на него се одгледува шума. 

Полезаштитните шумски појаси се сметаат за 
земјиште обраснато со шумски дрвја (шума). 

Дрворедите, плантажите од лисјари и четина-
ри, шумските расадници, парковите во населените 
места и ел., како и изолираните групи на шумски 
дрвја на површина до 5 ари, не се сметаат за шу-
ми во смисла на овој закон. 

Во спорните случаи дали некое земјиште се 
смета за шума, односно шумско земјиште, решаза 
општинскиот орган на управата, надлежен за шу-
марство, по прибавеното мислење од општинскиот 
орган на управата надлежен за земјоделство. 

Член 3 
Шумите и шумските земјишта се добро од општ 

интерес и уживаат посебна заштита определена со 
овој закон. 

Член 4 
Шумите и шумските земјишта (понатаму: шу-

мите) мораат да се одржуваат, обновуваат и ко-
ристат така што да се зачува нивната вредност, да 
се обезбеди трајност и постојано зголемување на 
прирастот и приносот, како и да се зачуваат и по-
добруваат нивните општокорисни функции (стопа-
нисување со шумите). 

Член 5 
Стопанисувањето со шумите е дејност од по-

себен општествен интерес. 

Член 6 
Според намената шумите се стопански, заштит-

ни и со посебна намена. 
Стопанските шуми служат првенствено за про-

изводство на дрво и други шумски производи. 
Заштитните шуми служат првенствено како за-

штита на земјиштето, водните текови, стопанските 
и други објекти и друг имот. 

Шуми со посебна намена се: , 
— шумите што претставуваат особени природ-

ни реткости или убавини, или се од посебно научно 
или историско значење (национални паркови и 
шумски резервати); 

— шумите наменети за излетишта; 
— семенските насади и семенските објекти; 
— шумите наменети за научни истражувања, 

настава, воени и други потреби утврдени со посеб-
ни прописи. 

Член 7 
Со шумите во општествена сопственост стопа-

нисуваат организации на здружен труд, а по ис-
клучок и одделни државни органи. 

Ако организацијата од претходниот став се за-
нимава и со други основни стопански дејности по-
крај стопанисувањето со шуми, таа е должна сто-
панисувањето со шуми да го организира во посеб-
на основна организација на здружен труд. 

Со шумите на кои постои право на сопственост, 
стопанисуваат нивните сопственици под надзор на 
општината. 

Член 8 
Заради обезбедување на посебниот општествен 

интерес во стопанисувањето со шумите, во работе-
њето на организациите на здружениот труд што 
стопанисуваат со шуми во општествена сопственост 
учествуваат и претставници на општествената заед-
ница, како и други видови на општествено влијание 
врз вршењето на таа дејност, определени со овој 
закон. 

Член 9 
Заради обезбедување на порационално стопани-

сување со шумите, остварување на средства за ре-
продукција и други општи интереси, се формираат 
шумскостопански подрачја. 

Од шумско стопанско подрачје се изземаат шу-
мите прогласени за шуми со посебна намена. 

Член 10 
Деградираните шуми и дробаците (шикарите) 

влегуваат во шумскостопанските подрачја и со нив 
стопанисува организацијата што стопанисува со 
шумите од шумскостопанското подрачје. 

Член 11 
Заради редовна обнова, нега и заштита на шу-

мите во општествена сопственост, дел од средствата 
остварени од стопанисувањето со шумите задолжи-
телно се насочуваат за регенерација на шумите. 

Член 12 
За пошумување^ на голините се грижат оп-

штините, Републиката и заинтересираните органи-
зации на здружениот труд. 

Член 13 
Со цел за евиденција на состојбата и промените 

во шумите се установува катастар на шумите. 

Член 14 
Забранет е промет на шуми во општествена соп-

ственост. 
По исклучок од претходниот став, промет на 

шуми може да се врши само во постапката за арон-
дација или комасација на шуми и шумско земји-
ште. 

Во случаите на продажба или закуп на шума 
на која постои право на сопственост, организациите 
што стопанисуваат со шуми имаат првенствено пра-
во на купување односно закуп. 

Одредбите за првенствено право на купување 
и закуп на земјоделско земјиште, сходно се при-
менуваат на купување и закуп на шуми и шумско 
земјиште, според начелото на имотното право. 

Член 15 
На шуми во општествена сопственост не може 

да се стекне право на сопственост по пат на одр-
ж у в а ч ^ . 

Одредбите од претходниот став не се однесу-
ваат на случаите во кои времето потребно за одр-
жувачка истекнало пред 6 април 1941 година. 

II. — ШУМСКОСТОПАНСКО ПОДРАЧЈЕ 
И УПРАВУВАЊЕ СО ШУМИТЕ 

Член 16 
Шумскостопанското подрачје се формира спо-

ред природните, економските и други услови што 
укажуваат на единството и целината на подрач-
јето. 

Шумскостопанското подрачје опфаќа шуми и 
шумски земјишта во општествена сопственост и 
шуми и шумски земјишта на кои постои право на 
сопственост, а кои со шумите во општествена соп-
ственост на тоа подрачје сочинуваат единствена 
природна и економска целина. 

Со шумите во општествена сопственост, што се 
опфатени во едно шумскостопанско подрачје, сто-
панисува една организација. 
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Член 17 
Шумскостопанско подрачје се формира и ме-

нува со самоуправна спогодба, а во согласност со 
критериумите утврдени со овој закон и општествен 
договор. 

Општествен договор од претходниот став склу-
чуваат: Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
Републичката конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на Македонија, Стопанската комора на Ма-
кедонија и Републичкиот совет на Сојузот на син-
дикатите на Македонија. 

Член 18 
Самоуправна спогодба за формирање односно за 

менување на шумскостопанско подрачје склучу-
ваат организациите на здружениот труд што стопа-
нисуваат со шуми во општествена сопственост. 

Самоуправната спогодба од претходниот став се 
доставува во рок од 30 дена од денот на склучува-
њето на Републичкиот секретаријат за земјоделство 
и шумарство и на општинскиот орган на управата 
надлежен за шумарство, на чија територија се нао-
ѓаат шумите што се предмет на самоуправната спо-
годба. 

Член 19 
Собранието на општината одредува кои шуми, 

на кои постои право на сопственост, се опфаќаат 
во одделно шумскостопанско подрачје. 

Член 20 
Пренос на правото на користење на шуми за-

ради изградба на објекти или изведување на дру-
ги работи од општ интерес, се врши според пропи-
сите за административен пренос на правото на ко-
ристење на земјишта во општествена сопственост. 

Организацијата на здружениот труд, чие право 
на користење на шуми се пренесува врз друга ор-
ганизација на здружен труд во случаите од прет-
ходниот став, има право на надоместок од органи-
зацијата на здружениот труд на која се пренесува 
тоа право, во висина со која и се обезбедуваат 
исти или слични услови за вршење на дејноста. 

Висината на надоместокот од претходниот став 
спогодбено ја утврдуваат заинтересираните органи-
зации, а ако тие не постигнат спогодба, висината на 
надоместокот ја утврдува надлежниот стопански 
суд. 

III. — СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИТЕ 

1. Основи за стопанисување со шумите 

Член 21 
Стопанисувањето со шумите особено ги опфаќа: 
— одгледувањето и одржувањето на шумите 

(нега, заштита и чување), обновата на шумите (по-
шумување на редовните сечишта, пожаришта, ве-
тровали, подмладување на насади), реконструкци-
јата (претварање на пониски типови шуми во по-
високи, замена на видови дрвја, очетинување и ел.), 
производството на семе и саден материјал и подига-
њето на нови шуми и насади; 

— производството на шумски еортименти и ко-
ристење на други шумски производи (шумско семе 
и саден материјал, шумски плодови, лековити ра-
стенија и ел.), како и друго користење на шумите; 

— ставањето во промет на шумски сортимент 
и други шумски производи; 

— шумскиот транспорт; 
— изградбата и одржувањето на шумските соо-

браќајници и другите објекти што служат за сто-
панисување со шумите. 

Член 22 
Општите насоки за стопанисување со шумите и 

шумските земјишта во Социјалистичка Република 
Македонија се утврдуваат со долгорочна програма 
за развиток на шумарството што ја донесува Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 

а) Основи за стопанисување со шумите 
во општествена сопственост 

Член 23 
Со шумите во општествена сопственост се сто-

панисува врз основа на шумскостопанска основа, 
односно програма за унапредување на шумите. 

Член 24 
Шумскостопанската основа е основа за долго-

рочно стопанисување со шумите во која е прика-
жана состојбата на шумите и се определени це-
лите на стопанисувањето, видот и обемот на рабо-
тите, мерките и методите за постигање на целите 
на стопанисувањето, како и економско-финансиска-
та основа на стопанисувањето. 

Приказот за состојбата на шумите треба да со-
држи податоци за површината, дрвната залиха, 
прирастот на шумите и застапеноста на видовите 
дрвја според формите на одгледување и степенот 
на зачуваноста на шумите, податоци за старосната 
односно дебелинската структура на шумите, како и 
преглед на шумите кои се сметаат за загрозени од 
пожар. 

Целите на стопанисувањето се определуваат 
според состојбата на шумите и потребите на кои 
таа им служи (производство, посебна намена, оп-
што корисна функција и др.). 

Видовите и обемот на работите и методите 
постигање на целите на стопанисувањето мораат да 
ги опфаќаат мерките за унапредување на шумите 
со кои се подобрува состојбата и составот на дрв-
ниот фонд и се зголемува обемот на сообраќајни-
ците и техничката опременост на шумите. 

Член 25 
Шумскостопанска основа се донесува за сите 

шуми, освен за деградираните шуми и шикарите. 
Шумскостопанска основа може да се донесе за 

шумскостопанеко подрачје и за шумскостопанска 
единица. 

Член 26 
Програма за унапредување на шумите се до-

несува за деградираните шуми и шикарите. 
Програмата за унапредување на шумите особено 

содржи приказ на состојбата на деградираните шу-
ми и шикарите, како и мерките и работите за нив-
но стопанисување и унапредување. Во неа се утвр-
дуваат и шумите кои се сметаат за загрозени од 
пожар. 

Член 27 
За заштитните шуми и шуми со посебна наме-

на се донесуваат шумско стопански основи, односно 
програми за унапредување на шумите, доколку со 
актот за нивното прогласување не е поинаку опре-
делено. 

Член 28 
Шумскостопанската основа се донесува за време 

од 10 календарски години, а програмата за унапре-
дување на шумите за време од 5 календарски го-
дини. 

Член 29 
Шумскостопанска основа, односно програма за 

унапредување на шуми, донесува организацијата 
што стопанисува со шумите, а ја одобрува Репуб-
личкиот секретаријат за земјоделство и шумарство 
по претходно мислење на општината на чие под-
рачје се протега шумата на која се однесува шум-
скостопанската основа, односно програмата за уна-
предување на шумите. 

Органот од претходниот став шумскостопанска-
та основа односно програмата за унапредување на 
шумите ја одобрува во рок од 5 месеци од денот 
на нивното поднесување на одобрување. 

Член 30 
Одредбите на шумскостопанската основа и на 

програмата за унапредување на шумите се задол-
жителни, 
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Ако во текот на спроведувањето на шумско-
стопанската основа, односно програмата за унапре-
дување на шумите, се утврди дека определениот 
обем на сената е помал или поголем отколку што 
одговара на можноста за принос на шумите или 
ако се изменат околностите врз кои се засновани 
другите одредби на шумско стопанската основа од-
носно програмата, организацијата може да изврши 
измени и дополнувања на шумскостопанската ос-
нова, односно програмата во поглед на обемот на 
сената или на други нејзини одредби според по-
стапката за донесување. 

Член 31 
Организацијата што стопанисува со шуми е 

должна извршените работи во шума да ги евиден-
тира во шумскостопанската основа, односно про-
грамата за унапредување на шумите. 

Извршените работи во шуми во текот на годи-
ната се евидентираат најдоцна до 31 март наред-
ната година. 

б) Основи за стопанисување со шумите на кои 
постои право на сопственост 

Член 32 
Со шумите на кои постои право на сопственост 

се стопанисува врз основа на критериумите за из-
вршување на сените и работите на одржувањето и 
унапредувањето на шумите, утврдени со одлука на 
собранието на општината. 

Сената на шуми на кои постои право на соп-
ственост се врши врз основа на одобрение со кое 
сопственикот на шумата се обврзува да изврши и 
спределени работи на одржување и унапредување 
на шумата, сразмерно на обемот и видот на одо-
брената сеча. 

Решение за одобрување на обемот на сеча и на 
видот и обемот на работите за одржување и уна-
предување на шумите, согласно со утврдените кри-
териуми од став 1 на овој член, донесува општин-
скиот орган на управата, надлежен за работите на 
шумарството. 

Со решение од претходниот став се одредува и 
местото, видот, обемот, рокот и начинот на извр-
шување на работите. 

Член 33 
Собранието на општината може да одреди, со 

шумите со кои стопанисуваат сопствениците, да се 
стопанисува врз основа на шумскостопанска осно-
ва односно програма за унапредување на шумите 
што ја донесува собранието на општината. 

Врз основа на шумскостопанската основа од-
носно програмата за унапредување на шумите од 
став 1 на овој член општинскиот орган на упра-
вата, надлежен за шумарство, издава одобрение за 
сеча со кое ги обврзува одделни сопственици на 
шуми за извршување обемот на работите за одр-
жување и унапредување на шумите, утврден со 
шумскостопанската основа односно програмата за 
унапредување на шумите. 

Член 34 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

шумарство, е должен извршените сечи и изврше-
ните работи на одржување и унапредување на шу-
мите со кои стопанисуваат сопствениците да ги еви-
дентира по вид, обем и место, најдоцна до 31 март 
наредната година и од нивното извршување. 

2. Одржување, обновување, унапредување 
и користење на шумите 

Член 35 
Со цел за трајно зачувување вредноста на шу-

мите и обезбедување на постојано зголемување на 
нивниот прираст и принос како и нивните општо-
корисни функции, организациите на здружениот 
труд и сопствениците на шуми што стопанисуваат 
со шумите се должни: 

1. да го прилагодуваат начинот на стопанису-
вање во високите шуми, што претставуваат основ-
на форма на одгледување на шумите, на условите 
на средината, биолошките особености на видовите 
на дрвја и на состојбата на тие шуми; 

2. да вршат редовно обновување на сечиштата; 
3. да го потпомагаат природното обновување на 

шумите со шумскоодгледувачки и други мерки; 
4. да применуваат мерки за нега (чистење и 

прореди) и за заштита на шумите, особено во шуми 
во кои тие мерки веќе требало да се спроведат; 

5. да внесуваат четинари во лисјарските шуми, 
во прв ред во деградираните шуми на добри ста-
ништа; 

6. да ги преведуваат ниските шуми во високи 
шуми, каде што нивниот опстанок не е условен со 
стаништата и биолошките особини на дрвјата; 

7. да пошумуваат стари сечишта, пожаришта, 
површини оголени и загрозени од природните фак-
тори, растителните болести и други причинители; 

8. да преземаат и други работи и мерки во со-
гласност со шумскоетопанските основи, програмите 
за унапредување на шумите и актите на општините 
за стопанисување со шумите на кои постои право 
на сопственост. 

Член 36 
Деградираните шуми, шикарите и шумските 

земјишта мораат да се заштитуваат од натамошна 
деградација и ерозија и да се приведуваат на ре-
довно шумско производство. 

Член 37 
Сеча на шуми може да се врши по претходно 

одбирање и одбележување на стеблата за сеча (оз-
нака за сеча). 

Ознака за сеча во општествените шуми се вр-
ши во согласност со предвидувањата на шумско-
стопанската основа, односно програмата за унапре-
дување на шумите, а во шуми со кои непосредно 
стопанисуваат сопствениците врз основа на состој-
бата на шумата. 

Ознаката за сеча во високите шуми во опште-
ствена сопственост се извршува најдоцна до крајот 
на месец октомври во тековната година за сеча што 
е планирана за наредната година и тоа во обем кој 
изнесува 80°/о од предвидената дрвна маса за сеча. 

Член 38 
Ознака за сеча во општествените шуми врши 

организацијата што стопанисува со шумите, а во 
шуми на кои постои право на сопственост општин-
скиот орган надлежен за шумарство, односно ор-
ганизацијата што ќе ја овласти општината. 

Ознака за сеча во високите шуми вршат струч-
ни лица со висока стручна спрема од областа на 
шумарството, а во другите шуми стручни лица со 
најмалку средна стручна спрема од областа на шу-
марството. 

Член 39 
Забрането е пречекорување на вкупниот обем 

на сеча на дрвната маса како и вршење претфат 
на годишниот обем на сеча предвидени со шумско-
стопанската основа односно програмата за унапре-
дување на шуми. 

Пошумувањето и шумскоодгледувачките работи 
предвидени со шумскостопанската основа односно 
програмата за унапредување на шумите, мораат да 
се извршат секоја година по обем и квалитет сраз-
мерно на извршените сечи во претходната година. 

Во случај на неизвршување на работите од 
претходниот став, предвидениот обем на сечи во 
наредната година се намалува сразмерно на извр-
шениот обем на пошумување и шумскоодгледувач-
ки работи. 

Член 40 
Начинот на сеча на шумите и изборот на траса 

заради изградба на далноводи и слични објекти во 
шумите, се утврдуваат спогодбено меѓу инвестито-
рот на работите и организацијата што стопанисува 
со шумите. 
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Споровите од претходниот став ги решава над-
лежниот суд. 

Член 41 
Забрането е пустење и копачење на шуми; чи-

ста сеча која не е предвидена со шумскостопанска-
та основа, односно програмата за унапредување на 
шумите; сеча на ретки видови дрвја; подбелување 
на стебла; уништување или оштетување на фидан-
ки во пошумени сечишта, пожаришта, голини и 
други земјишта; пасење, крстење и желадење во 
шуми; кастрење на лисници; собирање на шумулки 
и мов; како и други дејствија со кои се ослабува 
припоената сила на шумата и шумското земји-
ште, или се загрозува опстанокот и намената на 
шумата, освен во одредени случаи со овој закон. 

Под пу стење на шуми се смета секое дејствие 
извршено спротивно на прописите со кое се осла-
бува плодноста (припоената сила) на шумското зем-
јиште и со тоа се доведува во опасност или се 
оневозможува трајноста на шумското производство 
или одгледувањето на шумата на тоа земјиште или 
се загрозува опстанокот на шумите и нивните оп-
штокорисни функции (сеча од поголем обем која 
се приближува на копачење™ на шумите, пребор-
на сеча од прејак интензитет, подбелување стебла 
на определена површина, секое дејствие кое може 
да причини закоравување, исперување и однесува-
ње на земјиштето со вода или ветер и др.). 

Член 42 
Копачење на шуми може да се дозволи само 

доколку е предвидено во шумскостопанската основа, 
односно програмата за унапредување на шумите, 
заради промена на видот на дрвјата или формата 
на одгледувањето на шумата, за подигање шумски 
плантажи, изградба на комуникации, складишта и 
други стопански и комунални објекти, ако со тоа 
не се загрозуваат заштитните функции на шумите. 

Копачењето на шуми на кои постои право на 
сопственост се врши во случаите од претходниот 
став по одобрение на собранието на општината врз 
основа на стручно-економска документација. 

Кога копачење™ на шуми се одобрува загади 
промена на видот на дрвјата или формата на од-
гледувањето на шумата, и за подигање на шумски 
плантажи, се утврдува начинот и рокот до кога ќе 
се И З В Р Ш И пошумувањето. 

Вредноста на иекопачената шума мора да се 
надомести, а средствата од надоместокот мораат да 
се користат за регенерација на шумите односно за 
подигање на нови шуми. 

Член 43 
Чиста сеча на шума, што не е предвидена во 

шумскостопанската основа односно во програмата 
за унапредување на шумите, може да се врши ако 
не постои опасност од деградирање, смивање, или 
одронување на земјиштето или од појава на ла-
вини во случаи: 

— кога поголем број на стебла е оштетен од 
штетни инсекти, растителни болести или други еле-
ментарни непогоди; 

— кога е тоа потребно за изградба на дално-
води, жичари и слични објекти, за подигање на 
времени шумски и други времени патишта, праве-
ње на пожарни линии за гаснење на висок шум-
ски пожар и отстранување на стебла заразени од 
инсекти и од опасна растителна болест. 

Сената од претходниот став ја одобрува оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работите 
на шумарство по барање на организацијата што 
стопанисува со шумата односно по барање на соп-
ственикот на шумата, а во случаи на гаселе на 
висок шумски пожар, доколку се прават пожарни 
линии, по налог на раководителот за гасење на по-
жарот. 

Организациите што стопанисуваат со шумите 
односно сопствениците на шумите, должни се по-
вршините на кои е извршена чиста сеча да ги по-
шумат во рок од 2 години од денот кога престанала 
потребата поради која е извршена сечата. 

Член 44 
Ретки видови на дрвја можат да се сечат по 

исклучок со одобрение на општинскиот орган на 
управата, надлежен за работите на шумарството, 
ако се суви или оштетени во толкава мера што им 
претстои непосредно сушење и кои претставуваат 
легло на зараза од растителни болести и штетни 
инсекти. 

Општината определува кои видови дрвја се 
сметаат за ретки. 

Член 45 
Се забранува пасење и желадење во: 
— преборни шуми; 
— еднодобни високи шуми во период кога се 

вршат оплодните сечи до склопување на подмла-
докот; 

— сите шуми во кои се изведуваат различни 
шумско-културни работи; 

— сечишта (подмладени или не) и пошумени 
површини; 

— шуми оштетени од инсекти, растителни бо-
лести, пожар и други елементарни непогоди; 

— шуми издвоени како семенски состојки. 
Пасење и желадење во шумите што не се оп-

фатени во претходниот став може да се врши само 
ако со тоа не се загрозува одгледувањето и опста-
нокот на тие шуми, а по претходна оценка и да-
дена согласност на собранието на општината. 

Бројот на добитокот што ќе се пушти на пасе-
ње по шумите од претходниот став не може да би-
де поголем од две грла ситен добиток по 1 ха од-
носно по едно грло крупен добиток на 3 ха. 

Член 46 
Во шуми во кои не може да се врши пасење 

односно желадење организацијата што стопанисува 
со тие шуми, односно сопственикот должни се на 
видни места да стават натписи за забрана на па-
сење односно желадење. 

Забрането е уништување на знаците од прет-
ходниот став. 

Член 47 
Шумулки и мов во шуми може да се собираат 

ако тоа не се одразува штетно врз производната 
способност и шумското земјиште, или ако не се 
отежнува обновувањето на шумите. 

Член 48 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

шумарство, одредува во кои шуми на кои постои 
право на сопственост може да се врши пасење, 
желадење и собирање на шумулки и мов, согласно 
со одредбите на овој закон. 

Член 49 
Смоларење на боровите стебла може да се врши 

ако е тоа предвидено во шумскостопанската основа 
односно програмата за унапредување на шумите, а 
за шуми на кои постои право на сопственост ако е 
одобрено од општинскиот орган надлежен за шу-
марство. 

Член 50 
Организациите што стопанисуваат со шумите 

односно нивните сопственици се должни да извршат 
пошумување на површините на кои не успеало 
подмладување™, на површините на кои е изврше-
но пустење, бесправно копачење, бесправна чиста 
сеча, бесправна сеча на ретки видови дрвја како 
и на пожариштата. 

Организациите односно лицата од став 1 на овој 
член се долнени да го извршат пошумување™ во 
рокот што ќе го определи органот на шумарската 
инспекција, ако тој рок не е определен со шумска 
стопанската основа односно програмата за унапреду-
вање на шумите. 

Член 51 
Општините можат да пропишуваат шумско-

културни мерки за унапредување на стопанисува-
њето со шумите а кои мораат да се земат предвид 
при изработката на шумскостопанска основа од-
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носно програма за унапредување на шумите, под 
услов да се обезбедени услови за извршување на 
тие мерки. 

Член 52 
Општината може да ја преземе грижата за одр-

жување и унапредување на шумите на кои постои 
право на сопственост доколку сопственикот не ги 
преземе определените мерки за одржување и уна-
предување. 

Ако за одржување и унапредување на шумите 
од претходниот став се грижи општината, сопстве-
ниците на тие шуми се должни на општината да 
и ги надоместат трошоците околу одржувањето и 
унапредувањето на нивните шуми. 

Надоместокот од став 2 на овој член се упла-
тува на посебна сметка. 

Средствата од надоместокот можат да се тро-
шат само за одржување и унапредување на шу-
мите на кои постои право на сопственост. 

Под одржување и унапредување на шуми од 
став 1 на овој член се подразбира пошумување на 
сечиштата, нега на шумите и културите, подобру-
вање состојбата на дрвниот фонд (конверзија и 
интродукција), како и заштита од пожар, штетни 
инсекти и растителни болести. 

Член 53 
Општината може за шумите на кои постои 

право на сопственост работите на ознаката за сеча, 
премерот, контролата на превезувањето и прене-
сувањето на шумските производи, одгледувањето и 
заштитата на шумите од растителни болести и 
штетници да ги пренесе врз организација што сто-
панисува со шуми. 

Акт за пренесување работите од претходниот 
став донесува општината во согласност со органи-
зацијата врз која се пренесуваат определени права 
и работи од претходниот став. 

Актот од претходниот став особено ги содржи 
меѓусебните права и обврски на општината и ор-
ганизацијата на здружениот труд (обемот и видот 
на работите, висината на надоместокот за презе-
мените работи и ел.). 

Член 54 
Сопственикот на шума опфатена во шумско-

стопанско подрачје е должен во стопанисувањето 
со шумата да ги применува мерките и методите 
што се применуваат во стопанисувањето со шумите 
во општествена сопственост со кои неговата шума 
чини единствена природна и економска целина. 

Општината е должна да ги запознае сопстве-
ниците на шумите, чии шуми се опфатени во шум-
скостопанското подрачје, со мерките и методите што 
ги применува организацијата во шумите од опште-
ствена сопственост со кои нивните шуми сочину-
ваат единствена природна и економска целина, ка-
ко и за роковите во кои се должни да ги започнат 
и извршат тие мерки во своите шуми. 

Ако сопственикот на шума не ги спровел мер-
ките и методите од претходниот став во определе-
ните рокови, општината ќе одреди тие мерки да ги 
изврши организацијата што стопанисува со шумите 
од шумскостопанското подрачје, на товар на соп-
ственикот на шумата. 

Член 55 
Организација која стопанисува со шуми може 

да го преземе стопанисувањето со шуми на кои по-
стои право на сопственост по спогодба со сопстве-
никот. 

Организацијата која стопанисува со шуми на 
кои постои право на сопственост е должна да ги 
применува мерките за одржување и унапредување 
на тие шуми и да ти евидентира по вид, обем и 
време како што се извршени. 

Член 56 
Ако правото на управување со шумите во оп-

штествена сопственост се пренесува врз друга ор-
ганизација заради искористување на намените од 

член 6 на овој закон, организацијта што стопани-
сува со тие шуми има право на надоместок на не-
амортизираната вредност на вложените средства. 

Ако правото на управување со шумите во оп-
штествена сопственост се пренесува врз друга ор-
ганизација заради искористување во други намени, 
а не за оние од член 6 на овој закон, организаци-
јата што стопанисувала со тие шуми има право 
претходно да ја искористи дрвната маса на таа 
шума како и право на надоместок на неамортизи-
раната вредност на вложените средства. 

Ако организацијата која стопанисува со шу-
мата од став 2 на овој член не може да ја искори-
сти дрвната маса, таа има право на надоместок на 
вредноста на шумата. 

Во случај на спор, вредноста на шумата од став 
3 на овој член ја утврдува надлежниот стопански 
суд. 

За искористената дрвна маса од став 2 на овој 
член организацијата е должна да насочи соодветен 
износ на средства за регенерација на шумите во 
висина на вредноста на односната шума. 

Средствата од став 3 на овој член организаци-
јата е должна да ги користи само за регенерација 
на шумите. 

Член 57 
Во шумите можат да се одгледуваат одделни 

видови на дивеч во број кој не го попречува пра-
вилното стопанисување со шумата. 

Видовите и бројот на дивечот, во смисла на 
претходниот став, се определуваат со шумскосто-
панската основа односно со програмата за унапре-
дување на шумите, во согласност со прописите за 
ловство. 

Член 58 
Патиштата што служат првенствено за превоз 

на шумски производи и кои се основни средства 
на организацијата што стопанисува со шумата, се 
сметаат како шумски патишта. 

Шумските патишта можат да ги користат и 
други организации и граѓани. 

Организациите и граѓаните што користат шум-
ски патишта во стопански цели, се должни да се 
придржуваат за правилата за користење на шум-
ските патишта на организацијата чии основни сред-
ства се тие и да плаќаат надоместок за превоз на 
таа организација според меѓусебна спогодба. 

Ако организациите и граѓаните што ги користат 
шумските патишта не се спогодат, висината на на-
доместокот ја определува општинскиот орган на 
управата, надлежен за работите на сообраќајот, 
според висината на амортизацијата и годишните 
трошоци за одржување на тие шумски патишта. 

Против решението за надоместок од став 4 на 
овој член не е дозволена жалба ниту може да се 
поведе управен спор, туку странката која не е за-
доволна со решението може во рок од 30 дена од 
денот на доставувањето на решението да поднесе 
предлог до општинскиот суд во вонпроцесна по-
стапка да го утврди надоместокот. 

По предлогот за утврдување на надоместокот 
решава општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа 
шумскиот пат. 

Член 59 
Сопственикот односно корисникот на земјиште 

е должен да дозволи привремен превоз (присилен 
пат) и сместување на туѓи шумски производи на 
своето земјиште, ако тоа не е можно да се изврши 
на друг начин, или ако другиот начин би бил не-
сразмерно поскап. 

Корисникот на присилниот пат или на сместу-
вање на производи е должен на сопственикот, од-
носно на корисникот на земјиштето да му плати 
надоместок за тоа користење. 

Решение за востановување на службеноста од 
став 1 и надоместокот од став 2 на овој член до-
несува, по барање од заинтересираното лице, оп-
штинскиот орган на управата, надлежен за рабо-
тите на шумарството. 
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Жалбата против решението за востановување 
на службеноста од став 3 на овој член не го задр-
жува извршувањето на решението. 

Против решението за надоместок од став 3 на 
овој член не е допуштена жалба ниту може да се 
поведе управен спор, туку странките можат, во рок 
од 30 дена од денот на доставувањето на решение-
то, да поднесат предлог до општинскиот суд во вон-
процесна постапка да го утврди надоместокот. 

По предлогот за утврдување на надоместокот 
решава општинскиот суд на чие подрачје се наоѓа 
земјиштето на кое е установена службеноста. 

3. Заштита на шумите 
Член 60 

Организациите што стопанисуваат со шуми и 
сопствениците на шуми се должни да преземаат 
мерки заради заштита на шумите од пожар и од 
други елементарни непогоди, растителни болести, 
инсекти и други штети. 

Организациите од претходниот став се должни 
во рок од една година од влегувањето во сила на 
овој закон да донесат план за заштита на шуми ге 
од пожар и други елементарни непогоди во кои ќе 
бидат предвидени превентивни и репресивни мер-
ки за заштита и организација за извршување на 
планот. 

Член 61 
Палење на отворен оган во шумата е забрането. 
По исклучок, во шума може да се пали отво-

рен оган во време кога нема силни ветрови и го-
лема суша и тоа само на места одредени од орга-
низацијата односно сопственикот што стопанисува 
со шумата и со нивно одобрение, под услов да се 
преземени сите претпазни мерки. 

Член 62 
Подигање на варници, жежници за дрвен јаг-

лен и слични објекти во шума може да се врши по 
претходно одобрение од општинскиот орган на 
управата надлежен за шумарство, издадено по ба-
рање на организацијата што стопанисува со шу-
мата односно сопственикот на шумата. 

Член 63 
Одредбите од член 61, став 2 и член 62 не се 

однесуваат на шумите кои се сметаат за загрозени 
од пожар. 

Член 64 
Локомотивите и други возила што се движат 

со помош на цврсто гориво, а минуваат низ шума, 
мораат да бидат снабдени со заштитни направи за 
спречување на искреното. 

Член 65 
Во шуми кои се особено изложени на опасно-

ста од пожар општинскиот орган на управата, над-
лежен за работите на шумарството, во согласност 
со општинскиот орган на управата, надлежен за 
внатрешни работи може да нареди и посебни мерки 
за спречување на пожари, како што се отворање 
на просеки во шуми, подигање на појаси од лима-
ри во иглолисни шуми, поставување на посматрач-
ници, организирање на посматрачи, известителна, 
противпожарна служба и слично. 

Член бб 
Со цел да се обезбеди природно подмладување 

и заштита на шумите од појава на пожари и шире-
ње на штетни инсекти и растителни болести, од 
штетното дејство на ветерот, снегот и други еле-
ментарни непогоди, како и заштитата на шумското 
земјиште, се преземаат соодветни мерки (шумски 
ред). 

Шумски ред воведува организација што стопа-
нисува со шума односно сопственикот на шума по 
секоја извршена сеча на стебла и дотур на дрвна 
маса и кога тој е нарушен поради пожар или поради 
дејството на ветерот, снегот и други елементарни 
непогоди, односно растителни болести и штетни ин-
секти. 

Член 67 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

шумарство, може да одреди определени мерки за 
спречување на карантинска или економска штетна 
растителна болест или штетник во шумите или на 
шумско земјиште на кои постои право на сопстве-
ност, да ги изврши организација на трошок на соп-
ственикот на шумата, односно шумското земјиште. 

Член 68 
Забрането е движење на лица низ шуми со се-

кира, пила и слични средства без одобрение на ор-
ганизацијата што стопанисува со шумите односно 
општинскиот орган на управата надлежен за шу-
марство. 

Забрането е загадување на шумите од страна 
на посетителите-излетници и други со растурање 
на отпадоци и слично. 

Член 69 
Чувањето на шумите од противправно кори-

стење и други оштетувања го вршат организациите 
што стопанисуваат со шуми односно општините што 
вршат надзор над стопанисувањето со шуми на кои 
постои право на сопственост. 

За чување на шумите организациите основаат 
шумочуварска служба. 

Шумочуварската служба ја вршат чувари на 
шуми како и други лица кои за таа цел посебно 
се овластени од организацијата што стопанисува со 
шумите (чувари на шуми). 

Член 70 
Чуварите на шуми имаат својство на службено 

лице. 
Чувари на шуми можат да бидат лица кои 

имаат завршено најмалку осумгодишно образование 
или квалификувани работници во шумарството, да 
ги исполнуваат условите за носење на оружје, како 
и другите услови пропишани со општи! е акти на 
организацијата што стопанисува со шуми. 

Член 71 
Правата и должностите на чуварите на шуми 

се утврдуваат со општите акти на организацијата 
што стопанисува со шуми. 

Во вршењето на должноста чуварот на шума 
посебно е овластен: 

— да врши легитимирање на сите лица зате-
чени во вршењето на прекршоци казниви по овој 
закон или кривични дела кои се однесуваат на шу-
мите, или за кои постои основано сомневање дека 
извршиле такви дела, доколку идентитетот на ли-
цето не може да се утврди на друг начин; • 

— да врши преглед во шума и вон шума на 
шумските производи и документацијата што ги 
придружува; 

— да врши преглед на сите видови на возила 
со кои се превезува дрвото и на сите видови на 
товари со кои се пренесува дрвото, како и да врши 
преглед на местата каде што се држи дрвото за-
ради пронаоѓање на предметите на кривичното дело 
или прекршокот; 

— да врши привремено одземање на предмети-
те и средствата наменети или настанати со извр-
шување на кривичното дело престап односно пре-
кршокот. 

Организациите и другите правни лица и граѓа-
ните се должни на чуварите на шуми да им овоз-
можат извршување на нивните овластувања и да 
им ги дадат потребните податоци. 

Член 72 
Чуварот на шума ја врши службата во уни-

форма и вооружен со оружје кое го пропишува ор-
ганизацијата што стопанисува со шумите. 

Чуварот на шума има легитимација на чувар 
на шумите. 

Легитимацијата на чувар на шумите ја издава 
организацијата што стопанисува со шумите на про-
пишан образец. 
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Член 73 
Исеченото дрво или шумски сортимента како 

и производите од дрво произведени во шума (др-
вен јаглен, држалки, делкани материјали и сл.) не 
можат да се пренесуваат и превезуваат од шума 
ако не се жигосани и снабдени со испратница. 

Дрво посечено вон шума (на земјоделско зем-
јиште, меѓи, дрвореди, поединечни стебла и сл.) ако 
се превезува или пренесува, мора да биде жигоса-
но и обезбедено со испратница. 

Жигосувањето и издавањето на испратница од 
став 1 и 2 за дрво произведено во шуми со кои 
стопанисуваат организации на здружениот труд, го 
вршат тие организации, а за друго дрво општин-
скиот орган на управата, надлежен за шумарство. 

Забранет е откуп или преработка на дрво кое 
не е жигосано и обезбедено со придружник. 

Исеченото дрво или шумски сортимента како и 
производите од дрво произведени во шума, кои се 
изнесуваат или превезуваат без да се жигосани и 
снабдени со испратница се сметаат за бесправно 
исечени во шума*. 

Член 74 
Забрането е продавање или препродавање на 

дрво, дрвни сортимента, како и производи од дрво 
произведени во шума (дрвен јаглен, држалки, дел-
кани производи и ел.) од страна на граѓани. 

По исклучок од претходниот став дрво, дрвни 
сортимента и производи од ДРЕО можат да прода-
ваат сопственици на шуми, доколку имаат вишок 
по подмирувањето на потребите на своите дома-
ќинства. 

Продажбата од претходниот став може да се 
врши врз основа на одобрение на општинскиот ор-
ган на управата надлежен за шумарство, во кое се 
утврдува количеството на дрвната маса, по вид и 
сортимента, која може да се продаде. 

Член 75 
Одобрение за сеча издадено на поединец од ор-

ганизација на здружениот труд што стопанисува со 
шуми, не може да се отстапува на друго лице. 

Член 76 
За штети причинети на шумите се плаќа на-

доместок според ценовник со кој се одредува ви-
сината на штетите настанати поради сеча или ош-
тетување на стебла, противправно присвојување на 
соборено, прекршено или нав а лено стебло, оште-
тување или уништување на природен подмладок 
или садници во шума, на шумски земјишта и го-
лини и противправно присвојување на споредни 
шумски производи (шумско семе и поплави, леко-
вити растенија, пасење, брстење, желадење и др.). 

Член 77 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за изработка на шумскостопански основи и програ-
ми за унапредување на шумите и за евидентирање 
на извршените работи во шумите (член 23 и 31), за 
начинот на вршење на ознака (член 37), за начи-
нот на жигосување и издавање на испратница за 
исечено дрво (член 73), за шумски ред (член бб), за 
образец за легитимација за чувар на шумите (член 
72) и за ценовник за штети на шумите (член 76). 

IV. — ЗАШТИТНИ ШУМИ И ШУМИ 
СО ПОСЕБНА НАМЕНА 

Член 78 
За заштитните шуми и шуми со посебна наме-

на определени во член 6 важат одредбите на овој 
закон, до колку со друг закон не е поинаку опре-
делено. 

Член 79 
Заштитна шума, односно шума наменета за из-

летиште прогласува општината. 

За шумите што ќе се наменат за научни истра-
жувања, настава и шумски резервати прогласува-
њето го врши Извршниот совет. 

Националните паркови се .прогласуваат со за-
кон. 

Органите од претходните ставови прогласува-
њето го вршат по своја иницијатива или по барање 
од заинтересираните органи односно организации. 

Член 80 
Начинот на стопанисување со заштитните шу-

ми и со шумите со посебна намена се определува 
со актот за прогласување на шумата за заштитна, 
односно за шума со посебна намена, но така што 
да се обезбеди и остварување на нивната намена. 

Член 81 
Со заштитната шума односно со шумата со по-

себна намена од општествена сопственост стопани-
сува организација што со таа шума стопанису-
вала до нејзиното прогласување на начин опре-
делен со актот за прогласувањето. 

Доколку организацијата од претходниот став 
не сака да стопанисува со односната шума, органот 
што го извршил прогласувањето ќе одреди органи-
зација што ќе стопанисува со таа шума. 

Член 82 
Со заштитна шума односно со шума со посебна 

намена на која постои право на сопственост се сто-
панисува согласно со одредбите од глава III на 
овој закон на начинот определен со актот за про-
гласување. 

Член 83 
Организација, граѓани и граѓанско-правно ли-

це чија шума е прогласена за заштитна, односно 
за шума со посебна намена без одземање на пра-
вото на користење на таа шума, има право на на-
доместок поради ограничено користење на таа 
шума, во висина на разликата меѓу приходите од 
нормалното и ограниченото користење. 

Надоместокот од претходниот став се одредува 
со меѓусебна спогодба на организацијата, граѓанинот 
односно граѓанското правно лице кое стопанисува 
со таа шума и органот односно организацијата и 
други правни лица по чие барање шумата е прогла-
сена за заштитна односно за шума со посебна на-
мена. 

V. — СРЕДСТВА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА 
НА ШУМИТЕ 

Член 84 
Организациите што стопанисуваат со шумите 

се должни дел од средствата што ги остваруваат од 
стопанисувањето со шумите во општествена соп-
ственост да ги насочат за регенерација на шумите. 

Основицата за утврдување на средствата од 
претходниот став е продажната вредност на исече-
ната дрвна маса во шуми по редовен или бесправен 
начин пресметана на извозен пат во шума. 

Стапката за насочување на средствата за реге-
нерација на шумите што ќе се применува на осно-
вицата од претходниот став изнесува најмалку 12°/о. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за начинот на утврдување продажната вредност на 
исечената дрвна маса и пресметувањето на сред-
ствата за регенерација на шумите. 

Член 85 
Средствата за регенерација на шумите можат 

да се користат само за работите на обнова, рекон-
струкција и нега на шумите како и за превентивна 
заштита од болести и штетни инсекти на постојниот 
шумски фонд. 

VI. — ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ 
Член 86 

Општината определува кои површини на го-
лини ќе се пошумуваат и ги регулира имотните од-
носи во врска со нив. 



29 април 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 20 — Стр. 471 

Член 87 
За пошумување™ на голините општината до-

несува долгорочна програма за пошумување во ко-
ја особено ги утврдува површините, локациите, ди-
намиката на пошумувањето и мерките за нега, дрв-
ните видови и изворите на средства. 

Член 88 
Пошумување^ на годините се врши под струч-

но техничко раководење на организациите што вр-
шат дејност на пошумување. 

Пошумените површини на голини се даваат на 
трајно стопанисување на организациите од прет-
ходниот став под услов по петтата година од за-
садувањето трошоците на стопанисувањето да ги 
поднесуваат тие организации. 

Член 89 
За финансирање на работите на пошумување™ 

на голините средства обезбедуваат општините, Ре-
публиката и заинтересирани организации на здру-
жениот труд. 

Општините, Републиката и заинтересираните 
организации на здружениот труд за пошумување 
на годините на кои постои право на сопственост 
обезбедуваат бесплатни садници од расположливите 
средства наменети за пошумување на годините. 

VII. — КАТАСТАР НА ШУМИ 

Член 90 
Катастарот на шумите го установува и го во-

ди општината за сите шуми и шумски земјишта на 
подрачјето на општината. 

Катастарот на шумите содржи податоци за по-
вршините, дрвната маса, прирастом приносот и 
техничката опременост на шумите како и за про-
мените што настануваат во нив. 

Организациите што стопанисуваат со шумите и 
шумските земјишта, како и сопствениците на шу-
ми се должни да и ги доставуваат на општината * 
пропишаните податоци за установување на ката-
старот и најдоцна до 31 март во тековната година 
да ја известуваат за сите настанати промени во 
текот на претходната година што се од значење за 
водење на катастарот. 

Член 91 
Се овластува, републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за начинот на водење на катастарот на шуми. 

VIII. — УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 

ВО УПРАВУВАЊЕТО 

Член 92 
Претставници на општествената заедница уче-

ствуваат во управувањето со работите на органи-
зацијата на здружениот труд која стопанисува со 
шуми во општествена сопственост како членови на 
работничкиот совет, на начин определен со стату-
тот на таа организација. 

Бројот на претставниците на општествената за-
едница не може да биде поголем од половината од 
вкупниот број на членовите на работничкиот совет. 

Претставниците од став 1 на овој член ги де-
легира општината од редот на заинтересираните ор-
ганизации на здружениот труд, органи и други ор-
ганизации. Ако шумите во општествена сопственост 
со кои стопанисува организацијата на здружениот 
труд се протегаат на територијата на две или по-
веќе општини, секоја општина делегира број па 
претставници сразмерно на површината на шумата 
со која стопанисува таа организација на територи-
јата на односната општина. 

Член 93 
Претставниците на општествената заедница уче-

ствуваат во: 

— донесувањето на статутот на организацијата 
на здружениот труд, освен одредбите кои се одне-
суваат на организацијата на работата, распредел-
бата на доходот и меѓусебните односи во работата; 

— донесувањето на шумскостопанските основи и 
програмите за унапредување на шумите; 

— донесувањето на годишните производни пла-
нови, во делот за стопанисување со шумите; 

— разгледувањето на извештаите за реализа-
ција на шумскостопанските основи и програми за 
унапредување на шумите, како и годишните произ-
водни планови во делот за стопанисување со шу-
мите; 

— разгледувањето на извештаите за работа на 
организацијата на здружениот труд; 

— разгледувањето на правилното пресметува-
ње и трошење на средствата за регенерација на 
шумите; 

— давање на мислење по барањата за прогла-
сување на шуми за заштитни шуми или за шуми 
со посебна намена; 

— одлучувањето за промена на дејностите за 
спојување, припојување или поделба на организа-
цијата. 

Член 94 
Во организацијата што стопанисува со шуми 

одлуките на работничкиот совет се донесуваат со 
мнозинство на гласови на претставниците на оп-
штествената заедница и мнозинство на гласови на 
членовите на организацијата на здружениот труд. 

Член 95 
Собранието на општината ги потврдува одред-

бите на статутот на организацијата на здружениот 
труд која стопанисува со шуми во општествена соп-
ственост за бројот и учеството на претставниците 
на општествената заедница во управувањето со 
работите од претходниот член. 

IX. — УТВРДУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА 
ШУМИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 

Член 96 
Шуми во општествена сопственост се шумите 

што по кој и да било правен основ станале оп-
штествена сопственост како и оние шуми за кои не-
кое лице не прибавило право на сопственост по 
законски пат. 

Член 97 
Границите на шумите во општествена сопстве-

ност ги утврдува општинска комисија за утврдува-
ње границите на шумите. 

Комисијата од претходниот став ги расправа 
имотните односи што ќе настанат во текот на по-
стапката за утврдување на границите на шумите 
во општествена сопственост. 

Член 98 
Комисијата од претходниот член се состои од 

претседател и двајца членови и нивни заменици 
што ги именува собранието на општината. 

Претседателот на комисијата и неговиот заме-
ник се именуваат од редот на судиите на редовниот 
суд, еден член и неговиот заменик од редот на од-
борниците на собранието на општината, а вториот 
член и неговиот заменик од редот на шумарските 
стручњаци. 

Член 99 
Со решение на комисијата се утврдуваат гра-

ниците на шумите во општествена сопственост. 
Против решението од претходниот став не е 

дозволена жалба. 
Решението од став 1 на овој член се објавува 

на огласната табла на собранието на општината и 
на месната канцеларија. 
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Член 100 
Решението на Комисијата е извршен наслов за 

спроведување на соодветни уписи во книгите за 
евиденција на недвижностите за спроведување на 
измените во катастарските книги. 

Член 101 
Постапката за утврдување на границите на шу-

мите ќе заврши најдоцна до крајот на 1975 го-
дина. 

Член 102 
Лицето што смета дека со решението за утвр-

дување границите на шумите во општествена соп-
ственост му е повредено правото на сопственост, 
може пред надлежниот суд да покрене спор за соп-
ственост. 

Член 103 
Поблиски прописи за утврдување на границите 

на шумите во општествена сопственост донесува 
Извршниот совет. 

X. АРОНДАЦИЈА И КОМАСАЦИЈА 
НА ШУМИТЕ 

Член 104 
Арондација на шуми може да се врши заради 

порационално стопанисување со шумите, за меха-
низација на шумските работи, за спроведување на 
мелиорациони и противерозивни работи, за поуспе-
шна заштита на шумите, пошумување и подигање 
на плантажи од дрвја. 

Со арондација може да се присоедини шума и 
земјоделско земјиште на кое постои право на соп-
ственост, кои како енклава или полуенклава се 
наоѓаат во комплекс на шуми. 

Член 105 
Арондација може да се врши само во корист 

на организација што стопанисува со шуми. 
При арондација на шумите сходно се приме-

нуваат прописите за арондација на земјоделско 
земјиште. 

Предлогот за арондација го поднесува органи-
зацијата која бара арондацијата да се изврши во 
нејзина корист. 

Член 106 
Комасацијата на шумите се врши согласно со 

прописите за комасација на земјоделско земјиште. 

Член 107 
При арондацијата и комасацијата на шумите 

може да се врши замена на шума и шумско зем-
јиште со земјоделско земјиште и обратно. 

Постапката за арондација и комасација на 
шуми ја води општинскиот орган надлежен за ра-
ботите на шумарството. 

XI. — ШУМАРСКА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 108 
Надзор над спроведувањето на одредбите од 

овој закон вршат органите надлежни за работите 
на шумарската инспекција. 

Член 109 
Работите на шумарската инспекција ги врши 

општинскиот орган на управата надлежен за шу-
марство и Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство. 

Работите на шумарската инспекција непосредно 
ги вршат шумарски инспектори. 

Член НО 
Општинскиот орган на шумарската инспекција 

ги врши сите работи на шумарската инспекција, 
освен работите кои со овој или друг закон се ста-
вени во надлежност на друг орган. 

Член 111 
Во Републичкиот секретаријат за земјоделство 

и. шумарство се основа Републички шумарски ин-
спекторат. 

Републичкиот шумарски инспекторат ги врши 
непосредно работите на шумарската инспекција и 
се грижи за правилното организирање, вршење и 
унапредување на шумарската инспекција на тери-
торијата на Републиката, врши непосреден надзор 
над работата на општинските органи на шумарска-
та инспекција и им дава стручна помош. 

Член 112 
Републичкиот шумарски инспекторат може да 

бара општинската шумарска инспекција да изврши 
одредени работи и за тоа да поднесе извештај. 

Општинската шумарска инспекција на која и е 
упатено барањето да изврши одредени работи, дол-
жна е да постапи по барањето на Републичкиот 
шумарски инспекторат и да се придржува за упат-
ствата добиени за извршување на таа работа. 

Член 113 
Работите на шумарската инспекција може да 

ги врши лице со висока шумарска школска спрема 
и најмалку 2 години работно искуство во шумар-
ството. 

Шумарскиот инспектор има легитимација на 
шумарски инспектор што ја издава старешината на 
органот кој врши работи на шумарската инспек-
ција 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да пропише образец за леги-
тимација на шумарски инспектор. 

Член 114 
Во вршењето на работите на шумарската ин-

спекција шумарскиот инспектор е овластен и дол-
жен: 

1. да ги прегледа сите шумски работи, објекти, 
уреди и направи, како и сите места каде што се се-
че, сместува и се преработува дрво, се извезува или 
изнесува од шума или се пушта во промет; 

2. да ги прегледа шумско стопанските основи и 
програми за унапредување на шумите, деловните 
книги и други документи, ако е тоа потребно зара-
ди контрола на примената на прописите и мерките 
што се однесуваат на шумите; 

3. привремено да ги запре сените што не се во 
согласност со одредбите на овој закон и со поопи-
сите донесени воз основа на него, како и другите 
незаконити дејствија, до конечната одлука на над-
лежниот орган; 

4. привремено да го одземе бесправно исечено-
то дрво, дрвото кое се превезува и пренесува или 
е ставено во промет нежитосано и без испратница 
и Други бесправно присвоени или произведени шум-
ски производи, како и предметите и средствата со 
кои се извршени овие бесправни дејствија; 

5. во итни случаи, во кои би настанала штета 
по општиот интерес, да нареди привремени мерки 
за спречување на штетата; 

6. да ги известува надлежните органи и орга-
ните на управувањето на организацијата на здру-
жениот труд за забележаните неправилности и да 
бара нивна интервенција, ако самиот не е овластен 
да постапи непосредно: 

7. да собира потребни податоци и известувања 
од одговорни лица, сведоци, вештаци и други лица 
кога е тоа потребно; 

8. да презема и други мерки и дејствија за кои 
е овластен со посебни прописи. 

Организациите на здружениот труд, другите 
правни лица и граѓаните, чија работа подлежи на 
надзор од шумарските инспектори се должни да им 
го овозможат вршењето на надзор и да им ги да-
дат потребните податоци. 

Член 115 
Шумарскиот инспектор издава наредба по пат 

на писмено решение. 
Жалбата против решението на шумарскиот ин-

спектор, по правило, не го задржува извршувањето 
на решението. 
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Шумарскиот инспектор може да го одложи из-
вршувањето на решението, ако поради одлагањето 
не би настанала опасност по луѓето или имотот, или 
извршувањето би предизвикало штета која може 
тешко да се поправи. 

ХИ. — КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член Иб 
Со парична казна од 30.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација или 
друго правно лице ако: 

1. не издвои посебна основна организација на 
здружениот труд за стопанисување со шуми со-
гласно со одредбите на член 7 став 2; 

2. дозволи или врши сеча без претходна озна-
ка за сеча (член 37 став 1); 

3. го пречекори вкупниот односно изврши прет-
ечат на годишниот обем на сеча предвиден со шум-
скостопанската основа односно програмата за уна-
предување на шумите (член 39 став 1); 

4. не го изврши пошумувањето и шумскоодгле-
дувачките работи за секоја година предвидени со 
шумскостопанската основа односно програмата за 
унапредување со шумите (член 39 став 2); 

5. врши сеча и избира траса за изградба на 
далноводи и слични објекти во шумите спротивно 
на одредбите од член 40; 

6. врши пустење и копачење на шумите или 
подбелување на стебла (член 41); 

7. врши чиста сеча која не е дозволена (член 
41 и 43). 

8. во определен рок не изврши пошумување 
на површините на кои не е успеало подмладува-
ње, на површини на кои е извршено пустење, бес-
правно копачење, бесправна чиста сеча и бесправ-
на сеча на ретки видови дрвја како и на пожа-
риштата (член 50). 

За стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата 
или во друго правно лице, ако таа повреда не 
претставува кривично дело, со парична казна од 
2.000 до 5.000 динари. 

Ако со некоја од работите од став 1, точка 3, 
6 и 7 од овој член се причинети особено тешки по-
следици, на организацијата или друго правно лице 
може да им се изрече казна до петкратен износ на 
причинетата штета. 

Член 117 
Со парична казна од 20.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација или 
друго правно лице ако: 

1. стопанисува без шумскостопанска основа од-
носно програма за унапредување на шумите (член 
23); 

2. не се придржува за одредбите на шумскосто-
панската основа односно програма за унапредување 
на шумите (член 30, став 1), доколку со овој закон 
или прописите донесени врз основа на него не е 
пропишана посебна казна; 

3. врши ознака за сеча која не е во согласност 
со предвидувањата на шумскостопанската основа 
односно програма за унапредување на шумите (член 
37 став 2); 

4. не изврши пошумување на површините, на 
кои е извршена чиста сеча, во определениот рок 
(член 43 став 3); 

5. не насочи соодветен износ на средства за 
регенерација на шумите за искористената дрвна 
маса односно ако не ги користи средствата како 
средства за регенерација на шумите (член 56 став 
5 и 6); 

6. не презема мерки заради заштита на шумите 
од пожар и од други елементарни непогоди, расти-
телни болести, инсекти и други штети (член 60 и 
65); 

7. врши откуп или преработка на дрво кое не 
е жигосано и снабдено со испратница (член 73 став 
4); 

8. со заштитна шума односно со шума со по-
себна намена не стопанисува на начин определен со 
актот за прогласување (член 81 став 1); 

9. дел од средствата остварени од стопанису-
вањето со шумите не ги насочи за регенерација на 
шумите или тие средства не ги троши за пропиша-
ната намена (член 84 и 85). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни и одговорното лице во организацијата или 
во друго правно лице со парична казна од 1.000 
до 3.000 динари. 

Член 118 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација или друго 
правно лице ако: 

1. врши уништување или оштетување на фи-
данки на пошумени сечишта, пожаришта, голини 
и други земјишта (член 41); 

2. дозволи пасење, брстење и желадење во шу-
ма (член 41 и 45); 

3. врши или дозволи кастрење на дионици, сеча 
на ретки видови дрвја, собирање на шумулки, мов 
или други дејствија со кои се ослабнува припоена-
та сила на шумското земјиште или се загрозува оп-
станокот и намената на шумата (член 41); 

4. не изврши пошумување на начин и во рок 
определен согласно со одредбите на член 42, 
став 3; 

5. не ја надомести вредноста на изопачената 
шума или тие средства не ги користи за регене-
рација на шумите (член 42, став 4); 

6. врши или дозволи смоларење на борови стеб-
ла спротивно на одредбите од член 49; 

7. при изработката на шумскостопанска основа 
односно програма за унапредување на шумите не 
ги земе предвид пропишаните шумско-културни 
мерки за унапредување на стопанисувањето со шу-
мите (член 51); 

8. не ги применува мерките за одржување и 
унапредување на шумите на кои постои право на 
сопственост (член 55 став 2); 

9. во шумата одгледува дивеч спротивно на од-
редбите на член 57; 

10. локомотивите и другите возила што се дви-
жат со цврсто гориво, а минуваат низ шума не ги 
снабди со заштитни направи за спречување на ис-
креното (член 64); 

И. не воведе шумски ред (член бб); 
12. не ги чува шумите од противправно корис-

тење и други оштетувања (член 59): 
13. врши или дозволи исечено дрво, шумски 

сортимента или производи од дрво да се прене-
суваат или превезуваат нежигосани и без испрат-
ница (член 73 став 1 и 2). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организација итти во 
ДРУГО правно лице со парична казна од 200 до 
500 динари. 

Член 119 
Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација или друго прав-
но лице ако: 

1.,не изврши ознака за сеча во високи шуми во 
определениот рок (член 37 став 3); 

2. дозволи вршење на ознака за сеча на не-
соодветни стручни лица (член 38 став 2); 

3. не стави на видни места натписи за забрана 
на пасење односно желадење (член 46); 

4. не ги евидентира извршените работи во шу-
ма (член 31 и 55, став 2); 

5. пали или дозволи палење на отворен оган 
спротивно на член 61 и 63 од овој закон; 

6. подига или дозволи подигање на варници, 
жежници за дрвен јаглен и слични објекти без 
претходно одобрение (член 62 и 63); 

7. му оневозможува на чуварот на шумите вр-
шење на неговата службена должност (член 71 
став 3); 
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8. не ги доставува до определениот рок пропи-
шаните податоци за установување и водење на 
катастар (член 90, став 3); 

9. му оневозможува на шумарскиот инспектор 
вршење на надзор или не му ги даде потребните 
податоци (член 114, став 2). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата или во 
другото правно лице со парична казна од 100 до 
ЗОО динари. 

Член 120 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец ако: 
1. сече без одобрение за сеча, или не се при-

држува за одобрението за сеча (член 32 и 33); 
2. не изврши одредени работи за одржување и 

унапредување на шумите (член 32 и 33); 
3. дозволи или врши сеча без претходна ознака 

за сеча (член 37 став 1); 
4. врши пустење на шумите, копачење на шу-

мите, чиста сеча, сеча на ретки видови дрвја, или 
подбелување на стебла (член 41); 

5. не изврши пошумување на начин и во рок 
определен согласно со одредбите на член 42, став 3; 

6. не ја надомести вредноста на изопачената 
шума, или тие средства не ги користи за регене-
рација на шумите односно за подигање на нови 
шуми (член 42 став 4); 

7. не изврши пошумување на површини на кои 
е извршена чиста сеча во определениот рок (член 
43 став 3); 

8. не стави на видни места натписи за забра-
на од пасење односно желадење (член 46); 

9. во определен рок не изврши пошумување на 
површини на кои не успеало подмладување™, на 
површини на кои е извршено пу стење, бесправно 
копачење, бесправна чиста сеча на ретки видо-
дови дрвја, како и на пожариштата (член 50); 

10. не ги применува мерките и методите што 
се применуваат во стопанисувањето со шумите во 
општествена сопственост со кои неговата шума со-
чинува единствена природна и економска целина 
(член 54 став 1); 

И. не преземе мерки заради заштита на шумите 
од пожар и од други елементарни непогоди, расти-
телни болести, инсекти и други штети (член 60 и 
65); 

12. продава или препродава дрва и дрвни сор-
тимента како и производи од дрво произведени во 
шума спротивно на член 74. 

Член 121 
Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец ако: 
1. запади кражба исече во шума едно или по-

веќе стебла, а количеството на исеченото дрво не 
е поголемо од 1 кубен метар: 

2. врши уништување или оштетување на фи-
данки на пошумени сечишта, пожаришта, голини 
и слично (член 41); 

3. дозволи пасење, брстење и желадење во шу-
ма (член 41 и 45); 

4. врши или дозволи кастрење на лисници, со-
бирање на шумулки, мов и други дејствија со кои 
се ослабува припоената сила на шумското земјиш-
те или се загрозува опстанокот и намената на шу-
мата (член 41); 

5. дозволи или пушта на пасење односно же-
ладење во шумите поголем број добиток од про-
пишаниот (член 45, став 3); 

6. уништува знаци за забрана на пасење од-
носно желадење (член 46, став 2); 

7. врши или дозволи смоларење на борови стеб-
ла спротивно на одредбите од член 49; 

8. врши или дозволи палење на отворен оган 
спротивно на член 61 и 63;. 

9. подига или дозволи подигање на варници, 
жежници за дрвен јаглен и слични објекти без 
претходно одобрение (член 62 и 63); 

10. не воведе шумски ред (член бб); 

11. се движи низ шума со секира, пила и слич-
но без одобрение (член 68 став 1); 

12. врши загадување на шуми со растурање на 
отпадоци и слично (член 68 став 2); 

13. му оневозможи на чуварот на шумите вр-
шење на неговата службена должност (член 71 
став 3); 

14. врши или дозволи исечено дрво, шумски 
сортимента или производи од дрво да се пренесу-
ваат или превезуваат нежигосани и без испратница 
(член 73, став 1 и 2); 

15. врши откуп или преработка на дрво кое не 
е жигосано и снабдено со испратница (член 73 
став 4); 

16. отстапува одобрение за сеча на друго лице 
(член 75); 

17. не ги доставува до определениот рок про-
пишаните податоци за установување и водење на 
катастар (член 90, став 3); 

18. му оневозможува на шумарскиот инспектор 
вршење на надзор или- не му ги даде потребните 
податоци (член 114 став 2). 

Член 122 
Во случаите од член 116, став 1, точка 2, 3, 6 и 7, 

член 117, став 1, точка 7, член 118, став 1, точка 1, 
3. 6 и 13, член 120, став 1, точка 1, 3, 4 и 12 и 
член 121, точките 1, 2, 4, 11, 14 и 15 од овој закон, 
покрај осуда на казна може да се изрече и заштит-
на мерка одземање на предметите употребени или 
наменети за извршување на стопанскиот престап 
односно прекршокот или настанати со извршува-
њето на стопанскиот престап односно прекршокот. 

Во случаите од член 116, став 1, точка 2, 3, 6 и 
7, член 117 став 1, точка 7 и член 118, став 1, 
точка 3 и 6, покрај осудата на казна може да се 
изрече и заштитна мерка одземање на имотната 
корист од организацијата и друго правно лице. 

За прекршоците предвидени во членовите 120 
и 121, ако се сторени од малолетни лица ќе се каз-
ни нивниот родител односно старател. 

XIII. — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 123 
Организациите на здружениот труд што стопа-

нисуваат со шумите се должни да го усогласат сво-
ето работење во рок од 6 месеци од донесувањето 
на овој закон. 

Член 124 
Со ниските шуми, деградираните шуми и ши-

карите во општествена сопственост, за кои не се 
донесени шумскостопански основи односно програ-
ми за унапредување на шумите, може да се сто-
панисува со годишни планови за стопанисување со 
шумите најдоцна до 31. ХП. 1975 година. 

Годишните планови од претходниот став ги со-
држат шумско-стопанските задачи во врска со об-
новата, одгледувањето и користењето на шумите 
што треба да се извршат за една календарска го-
дина. 

Годишните планови од став 1 на овој член ги 
одобрува Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство. 

Член 125 
Одредбите на член 70, став 2 од овој закон по 

однос на образованието не се применуваат на чу-
варите на шуми, кои до влегувањето во сила на 
овој закон вршеле должност чувар на шума. 

Член 126 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи: 
1. Законот за шумите („Службен весник на 

СРМ" бр. 27/68 и 19/70). 
2. Уредбата за посебни услови за основање на 

пилани („Службен весник на НРМ" бр. 15/57). 
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Член 127 
До донесувањето на поблиски прописи врз ос-

нова на овој закон, остануваат во сила: 
1. Правилникот за шумски ред („Службен вес-

ник на СРИ" бр. 9/70); 
2. Правилникот за начинот на вршење на доз-

нака („Службен весник на СРИ" бр. 9/70); 
3. Правилникот за изработка на шумскостопан-

ски основи и програми за унапредување на шумите 
и за евидентирање на извршените работи во шу-
мите („Службен весник на СРМ" бр. 17/71); 

4. Правилникот за штети на шумите („Служ-
бен весник на СРИ" бр. 25/71); 

5. Правилникот за начинот на вршење на жи-
госување и издавање на испратница за посечено 
дрво („Службен весник на СРИ" бр. 37/68); 

6. Упатството за образец на легитимација на 
шумарски инспектор („Службен весник на СРМ" 
бр. 37/6«). 

Член 128 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

142. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика' Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И 
УТРИНИТЕ 

Се прогласува Законот за управување и корис-
тење на пасиштата и утрините, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републички-
от собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 
април 1974 година. 

Број 03-1074 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 

ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот на управу-

вање и користењето на пасиштата и утрините во 
општествена сопственост. 

Член 2 
Пасиштата и утрините се добро од општ ин-

терес. 
Член 3 

Пасиште, во смисла на овој закон, е земјодел-
ско земјиште обраснато со трева, чие користење 
се врши најрационално со пасење на добиток. 

Член 4 
Утрина, во смисла на овој закон, е земјиште 

што се наоѓа во близина на населено место и 
служи претежно за изгон, одмор и делумно па-
сење на добиток. 

Поблиски критериуми за определување на зем-
јишта што претставуваат утрини, како и грани-
ците на утрините ги определува општината. 

Предимство во користењето на утрините имаат 
сопствениците на добиток од населените места што 
се наоѓаат во непосредна близина на утрините. 

Член 5 
Одредбите на овој закон се применуваат и на 

пасиштата и утрините што се наоѓаат во грани-
ците на подрачјата прогласени за национални пар-
кови, доколку со прописите за националните пар-
кови не е поинаку определено. 

Член 6 
Одредбите на овој закон се применуваат и на 

пасиштата односно утрините на земјиштата про-
гласени за ерозивни подрачја, доколку со пропи-
сите за заштита на земјиштето од ерозија и порои 
не е поинаку определено. 

И. УПРАВУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ 

Член 7 
Заради стопанисување со пасиштата и утри-

ните, работниците во основните организации на 
здружен труд и другите самоуправни организации 
како и работните луѓе кои со личен труд и соп-
ствени средства одгледуваат добиток (корисници на 
пасишта), основаат самоуправни интересни заед-
ници за управување и користење на пасиштата и 
утрините. 

Како корисници на пасишта и утрини во смис-
ла на претходниот став се сметаат основните ор-
ганизации на здружен труд кои при одгледувањето 
на добиток користат пасишта и утрини и работ-
ните луѓе кои со личен труд и сопствени средства 
одгледуваат добиток и притоа користат пасишта и 
утрини. 

Член 8 
Самоуправни интересни заедници за управува-

ње и користење на пасиштата и утрошите се осно-
ваат со самоуправна спогодба, што се утврдува на 
собирите на работните луѓе што го сочинуваат со-
бирот. 

Самоуправната спогодба, во името на учесници-
те на спогодбата, ја склучуваат органите опреде-
лени со статутот односно друг самоуправен општ 
акт на основната организација на здружен труд и 
другите самоуправни организации и советот на 
месната заедница во името на работните луѓе, кои 
со личен труд и сопствени средства користат па-
сишта и утрини од подрачјето на односната месна 
заедница. 

Член 9 
Дејноста на самоуправните интересни заедни-

ци за управување и користење на пасиштата и 
утрините е од посебен општествен интерес. 

Член 10 
Самоуправна интересна заедница за управува-

ње и користење на пасиштата и утрините се осно-
ва за подрачјето на една или повеќе соседни оп-
штини (општинска заедница). 

Самоуправната спогодба за основање на оп-
штинска заедница, статутот и долгорочната програ-
ма за стопанисување со пасиштата и утрините ги 
потврдува собранието на општината. 

Член 11 
Општинската заедница управувањето со утри-

ните може да го пренесе врз месните заедници. 
Член 12 

Општинските заедници на чии подрачја има ви-
шок на летни, а недостиг на зимски пасишта, и оп-
штинските заедници на чии подрачја има вишок на 
зимски, а недостиг на летни пасишта, за задово-
лување на своите потреби од летни односно од зим-
ски пасишта можат да се здружуваат во поширо-
ки интересни заедници. 
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Самоуправната спогодба за основање на поши-
рока самоуправна интересна заедница и нејзиниот 
статут ја потврдуваат собранијата на општините 
на чии подрачја таа дејствува. 

Член 13 
Орган на управување на општинската заедница 

е собранието на општинската заедница. 

Член 14 
На изборот и делегирањето на делегатите во 

Собранието на општинската заедница сходно се 
применуваат одредбите на Законот за избор на де-
легации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРИ" број 8/74). 

Членовите на делегациите и делегатите на ра-
ботните луѓе кои со личен труд и сопствени сред-
ства одгледуваат добиток и користат пасишта и 
утрини се избираат на подрачјето на месните за-
едници. 

Член 15 
Собранието на општинската заедница особено ги 

врши следните работи: 
— донесува статут и деловник за работа на 

заедницата; 
— донесува долгорочна и едногодишна програ-

ма за стопанисување и користење на пасиштата и 
утрошите; 

— донесува финансиски план и завршна смет-
ка за користење на средствата; 

— врши распределба на пасиштата и утрините 
на корисниците; 

— ја утврдува висината на надоместокот за па-
сење на добитокот; 

— врши и други работи што со самоуправната 
спогодба и со статутот му се ставени во надлеж-
ност. 

Член 16 
Собранието на општинската заедница може 

определени извршни функции да им довери на 
своите извршни органи. 

Членовите на извршните органи ги избира со-
бранието од својот состав. 

Член 17 
Орган на управување на пошироката самоу-

правна интересна заедница е собранието. 
Собранието од претходниот став го сочину-

ваат делегати на корисниците на пасиштата што ги 
избираат собранијата на општинските заедници што 
ја основале пошироката самоуправна интересна за-
едница. Секоја општинска заедница избира подед-
наков број делегати во собранието. 

Надлежностите на собранието се определуваат 
со самоуправната спогодба за основање на поши-
роката самоуправна заедница. 

Член 18 
Стручните и административните работи на заед-

ниците ги вршат стручните служби на тие за-
едници. 

Во стручната служба мора да има вработено 
најмалку еден дипломиран земјоделски односно 
шумарски инженер. 

Член 19 
Стручната служба на заедницата особено: 
— води евиденција за површините и капаци-

тетите на пасиштата и утрините; 
— води евиденција за бројот на добитокот што 

пасе на пасиштата и утрините; 
— ги врши административните работи во врска 

со склучувањето на договори за користење на па-
сиштата; 

— води сметка да не се надмине допуштениот 
број на добиток по единица капацитет предвиден 
во долгорочната програма; 

— се грижи за начинот на користење на па-
сиштата и утрините и слично. 

III. КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ 

Член 20 
Општинската заедница и корисниците на па-

сиштата и утрините Се должни да водат постојана 
грижа за одржување и унапредување на пасишта-
та и утрините. 

Грижата од претходниот став треба да се зас-
новува врз мерките предвидени во долгорочната 
програма за стопанисување со пасиштата и утри-
ните. 

Член 21 
Собранието на општинската заедница, при рас-

пределбата на пасиштата и утрините на корисни-
ците мора да поаѓа од можностите за порационално 
и оптимално користење на расположливите капаци-
тети како и од потребите на имателите на добиток, 
без оглед на нивното живеалиште. 

Член 22 
Користењето на пасиштата и утрините се вр-

ши врз основа на долгорочна програма за стопа-
нисување со пасиштата и утрините, која особено 
содржани: 

—- податоци за природните и економските усло-
ви на пасиштата и утрините; 

— начинот на нивното користење; 
—> податоци за нивните капацитети изразени во 

површини и катастарски класи, остварувани прино-
си, како и бројот на добитокот кој може да пасе; 

— мерки и средства за зголемување приносите 
на пасиштата и утрините, за уредување на објек-
тите за снабдување со вода за пиење, за заштита 
на пасиштата од ерозија и за рационално корис-
тење на нивниот капацитет со динамика и износи 
на средства потребни за спроведување на овие 
мерки; 

— податоци за користење на поилата; 
— начинот на користење на пасиштата (пасе-

ње, косење и слично), како и рокови за почето-
кот и завршувањето на гасењето; и 

— економските ефекти од планираното про-
изводство на пасиштата и утрините. 

Член 23 
Врз основа на долгорочната програма, собра-

нието на општинската заедница донесува едного-
дишни програми со кои се утврдуваат мерките што 
ќе се преземаат во текот на годината. 

Член 24 
Користењето на пасиштата и утрините се вр-

ши врз основа на договор, и тоа најмалку за пери-
од од десет години. 

Во името на работните луѓе кои со личен труд и 
сопствени средства одгледуваат добиток и корис-
тат пасишта, договорот од претходниот став може 
да го склучи и овластено лице од месната заед-
ница. 

Во името на општинската заедница, договорот 
од став 1 на овој член со корисникот на пасиштата 
и утрините го склучува стручната служба на заед-
ницата. 

Член 25 
Корисниците на пасиштата и утрините се долж-

ни да плаќаат надоместок за пасење на добитокот. 
Надоместокот од претходниот став е единствен, 

без оглед на тоа дали корисникот пасе добиток 
на летни односно зимски пасишта во општинската 
или пошироката самоуправна интересна заедница. 

Општинската заедница може работните луѓе од 
одделни населени места, кои со личен труд и соп-
ствени средства одгледуваат добиток и користат 
пасишта и утрини, да ги ослободи од плаќањето 
на надоместок. 

При утврдувањето висината на надоместокот, 
задолжително се земаат предвид трошоците по-
требни за одржување и унапредување на пасиштата 
и утрошите. 
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Средствата собрани на име надоместок за па-
сење на добиток се користат само за извршување 
на мерките предвидени во долгорочната програма 
и едногодишните програми, како и за намирување 
на трошоците на работењето на интересните за-
едници. 

Член 26 
Доколку поради топогр а ф еко -орогра фс ки ка-

рактеристики на подрачјето нужно се наметнува и 
потребата од пасење на добитокот и во шума, при 
определувањето висината на единствениот надо-
месток, се пресметува и надоместокот за пасење во 
шума. 

Висината на делот на надоместокот за пасење 
во шума, се утврдува спогодбено меѓу интересната 
заедница и организацијата за стопанисување со 
шумата. 

Надоместокот собран по основ на пасење во 
шума, општинската заедница е должна да и го от-
стапи на организацијата на здружен труд што сто-
панисува со шумата, со тоа што тој може да се ко-
ристи само за мерките предвидени со шумскосто-
панската основа. 

Член 27 
Ако на пасиштето има природно поило, оној 

што го користи пасиштето е должен да им дозволи 
без надоместок напојување на добитокот на други 
корисници на пасиштата кои немаат поило. 

Член 28 
Местата за одмор и престој на добитокот во па-

сиштата и шумите, како и местата за премин на 
добитокот до пасиштата и поилата, ги определува 
општинската заедница. 

Член 29 
Организациите на здружен труд и работните 

луѓе што со личен труд и сопствени средства од-
гледуваат добиток и се здобиле со право за кори-
стење на пасишта и утрини по пат на договор, не 
можат тоа право да го отстапуваат на друга орга-
низација на здружен труд односно на друго лице. 

Член 30 
Пасиштата можат да се преведат во друга кул-

тура ако со преведувањето се постигнува трајно 
повисок економски ефект. 

Утрините можат да се преведуваат во друга 
култура, ако со преведувањето се постигнува трај-
но повисок економски ефект и ако претходно се 
обезбеди друга соодветна површина за изгон, од-
мор и делумно пасење на добитокот. 

Преведувањето на пасиште односно утрина во 
друга култура се врши само по барање на органи-
зација на здружен труд или месна заедница. Ба-
рањето треба да биде придружено со соодветна еко-
номско-техничка документација од која ќе се види 
дека со преведувањето се постигнува трајно пови-
сок економски ефект и не се создаваат услови за 
интензивирање на ерозијата. 

Согласноста за преведување на пасиштето и ут-
рината во друга култура ја дава собранието на оп-
штината, врз основа на претходно мислење од со-
бранието на општинската заедница. 

Одредбите на овој член не се применуваат на 
пасиштата и утрините што се енклавирани во шума 
кога тие се преведуваат во култура на шума. 

IV. НАДЗОР 

Член 31 
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој 

закон и прописите донесени врз основа на него вр-
ши општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на земјоделската инспекција. 

Член 32 
Ако општинскиот орган на управата надлежен 

за работите на земјоделската инспекција не из-
врши некоја од работите од својата надлежност, 

таа работа ќе ја изврши републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на земјоделската 
инспекција, на товар на општината чиј орган бил 
должен да ја изврши таа работа. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Со парична казна од 3.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд која користи пасишта и утрини ако: 

1. не води постојана грижа за одржување и 
унапредување на пасиштата (член 20 став 1); 

2. пасе добиток над предвидениот број со дого-
ворот за користење на пасиштето и утрините 
(член 22); 

3. пасе добиток на пасиште и утрина за кои не-
ма склучено договор (член 24); 

4. не го плаќа надоместокот предвиден во дого-
ворот и не го користи за извршување на мерките 
предвидени во долгорочната програма и едногодиш-
ните планови (член 25 став 1 и 4); 

5. не дозволи премин и напојување на добиток 
на поило што се наоѓа на пасиште кое со договор 
и е дадено на користење (член 27); 

6. пасиштето или утрината ги отстапи на друга 
организација на здружен труд односно физичко ли-
це (член 29); 

7. преведува пасиште или утрина во друга кул-
тура без согласност на собранието на општината 
(член 30 став 4). 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд, со парична казна од 500 до 1.000 динари. 

Член 34 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице на струч-
ната служба ако не ги врши работите предвидени 
во член 19. 

Член 35 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок лице кое: 
1. бесправно пасе добиток на пасиште во оп-

штествена сопственост (член 24); 
2. не го плаќа надоместокот предвиден во дого-

ворот (член 25); 
3. преведува пасиште или утрина во друга кул-

тура без согласност на собранието на општината 
(член 30 став 4); 

4. постапува спротивно на член 29. 
Ако прекршокот од став 1, точка 4 на овој член 

е сторен заради здобивање на материјална корист, 
покрај казната од претходниот став, ќе се изрече 
и парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 
За подготвителните работи за конституирање 

на општинската заедница се основа иницијативен 
одбор. 

Членовите иа иницијативниот одбор на општин-
ската заедница ги именува собранието на општи-
ната. 

Иницијативниот одбор ја свикува седницата за 
конституирање на собранието на заедницата. 

Член 37 
Општинската заедница се формира во рок од 

6 месеци по влегувањето во сила на овој закон. 
Ако општинската заедница не се основа до 

предвидениот рок од претходниот став, собранието 
на општината ќе донесе одлука за основање на за-
едницата. 

Член 38 
Општинските заедници се должни во рок од ед-

на година од основањето да донесат долгорочна 
програма. 
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Член 39 
Во рок од шест месеци по влегувањето во сила 

на овој закон престануваат да важат актите на со-
бранијата на општините со кои пасиштата се да-
дени на трајно користење на организациите на 
здружениот труд. 

Член 40 
Во рок од две години по влегувањето во сила 

на овој закон, собранијата на општините се долж-
ни да ги утврдат границите на утрините. 

Член 41 
Општинската заедница е должна на поранеш-

ните корисници на пасиштата и утрините што ги 
имале на користење, да им го надомести неаморти-
зираниот дел за инвестиционите објекти што ги из-
градиле, најдоцна во рок од пет години од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 42 
Непотрошените средства од надоместокот за ко-

ристење на пасиштата до основањето на општин-
ската заедница, организацијата на здружениот труд 
што управувала со пасиштата е должна да и ги от-
стапи на општинската заедница. 

Член 43 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за искористување на паси-
штата („Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија" бр. 27/67). 

Член 44 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

143. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за здружување на индивидуал-
ните земјоделски производители, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 ап-
рил 1974 година. 

Број 03-1075 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Во Законот за здружување на индивидуалните 
земјоделски производители („Службен весник на 
СРМ" бр. 29/73) се вршат следните измени и допол-
нувања: 

Член 1 
Во член 11 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Се овластува републичкиот секретар за право-

судство да донесе поблиски прописи за упис во 
судскиот регистар на земјоделските задруги". 

Член 2 
Во член 27, став 1, текстот по зборот „закон" во 

ред четврти, се брише и се заменува со следниот 
текст: 

„најдоцна до 31. ХИ. 1974 година". 

Член 3 
Во член 27, став 2, во последниот ред, наместо 

бројот „7" треба да стои број „5". 

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

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

144. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1974 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за водниот придонес во 1974 
година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 
април 1974 година. 

Број 03-1076 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Називот на Законот на водниот придонес во 

1974 година („Службен весник на СРМ" бр. 47/73) 
се менува и гласи: „Закон за републичка такса на 
вода". 

Член 2 
Во текстот на законот: 
— зборовите: „воден придонес" се заменуваат со 

зборовите: „такса на вода"; 
— зборовите: „придонес од личен доход од зем-

јоделска дејност" се заменуваат со зборовите: „да-
нок од личен доход од земјоделска дејност"; 

— зборовите: „придонес за користење на песок, 
чакал и камен од коритата и бреговите на природ-
ните водотеци и езера" се заменуваат со зборовите: 
„такса за користење на песок, чакал и камен од 
коритата и бреговите на природните водотеци и 
езера". 

Член 3 
Во член 1, став 1 и 3 зборовите: „во 1974 го-

дина" се бришат. 
Член 4 

' По член 8 се додава нов член 8а кој гласи: 
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„Член 8а 
Таксата на вода е приход на Републиката". 

Член 5 
Во член 9, во став 1, по зборовите: „наредниот 

месец" се става точка, а наредните зборови до кра-
јот се бришат. 

Став 3 се менува и гласи: „Таксата од член 5 
на овој закон корисниците ја уплатуваат пред до-
бивањето на решението со кое се одобрува кори-
стење на песок, чакал и камен". 

Во став 4, ред 4, зборовите: „Републичкиот фонд 
за вода" се заменуваат со зборот: „Републиката". 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

145. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА КИНОТЕКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за основање на кино-
тека на Социјалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржана 
на 24 април 1974 година. 

Број 03-1077 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ КИНОТЕКА НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се основа Кинотека на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија (Кинотека) како установа од општ 
интерес за Републиката. 

Седиштето на Кинотекама е во Скопје. 

Член 2 
Кинотеката прибира, обработува, чува, зашти-

тува и презентира филмови и филмски материјал 
од посебно уметничко, културно, научно, историско 
и друго општествено значење. 

Во остварувањето на задачите од претход-
ниот став Кинотеката создава фонд на филмови и 
филмски материјал од домашното филмско тво-
рештво и филмско производство. 

Кинотеката создава и фонд на значајни филм-
ски остварувања од други национални кинемато-
графии во земјата и во странство. 

Член 3 
На работењето и на управувањето со Киноте-

ката се применуваат одредбите на Законот за фил-
мот. 

Кинотеката има статут. 
Статутот го потврдува Собранието на Соција-

листичка Република Македонија. 

Член 4 
Средствата за почеток на работата на Кино-

теката ги обезбедува Републиката. 

Член 5 
Надзор над законитоста на работата на Кино-

теката врши Републичкиот секретаријат за кул-
тура. 

Член 6 
Подготвителните дејствија до конституирањето 

на Кинотеката ги врши привремен извршен орган. 
Привремениот извршен орган на Кинотеката го 

именува и неговите овластувања ги одредува Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Рокот во кој треба да се изврши конституира-
њето на Кинотеката го определува Извршниот со-
вет. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

146. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМО-
УПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ВРА-
БОТУВАЊЕТО И ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗ-

БЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА 
БЕЗРАБОТНОСТ 

Се прогласува Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на вработувањето и за матери-
јалното обезбедување за време на привремена без-
работност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
24 април 1974 година. 

Број 03-1078 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
НА ВРАБОТУВАЊЕТО И ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА 

БЕЗРАБОТНОСТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдува обврска за основање 

на самоуправни интересни заедници на вработу-
вањето, начелата за нивната организација и за 
меѓусебните односи во нив, обврска за плаќање 
на придонес на заедниците и се уредува матери-
јалното обезбедување на работниците за време на 
привремена безработност како и за вработувањето 
на привремено безработните. 

Член 2 
Работниците во основните организации на здру-

жениот труд, во работните заедници кои вршат 
работи од заеднички интерес за повеќе основни ор-
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гакизации на здружениот труд, работни луѓе во ра-
ботните заедници на државните органи, во опште-
ствено-политичките заедници и здруженијата и во 
другите работни заедници кои не се организирани 
како организации на здружен труд (во натамош-
ниот текст: организација), како и работниците вра-
ботени кај работните луѓе кои вршат дејност со 
личен труд и средства во сопственост на граѓаните 
заради задоволување на своите лични потреби во 
вработувањето и материјалното обезбедување за 
време на привремена безработност, основаат само-
управни интересни заедници на вработувањето (за-
едници на вработувањето). 

Член 3 
На работните луѓе што вршат дејност со личен 

труд и со средства во сопственост на граѓаните им 
се обезбедуваат определени права на материјално 
обезбедување за време на привремена безработност 
и други права во врска со вработувањето, како и 
соодветни обврски, под условите и на начин утврден 
со овој закон, самоуправната спогодба и општите 
акти на заедницата на вработувањето. 

Член 4 
Со самоуправна спогодба за основање на заед-

ницата на вработувањето, работниците кои ја осно-
вале заедницата заради задоволување на своите 
лични и заеднички потреби и интереси, врз наче-
лата на заемност и солидарност, здружуваат сред-
ства и ги утврдуваат своите заеднички и поедин-
ечни обврски спрема таа заедница и заедничките 
и поединечните права што ги остваруваат во неа. 

Член 5 
Вработувањето на безработните и материјалното 

обезбедување на работниците за време на привре-
мена безработност, како дејности на заедницата на 
вработувањето, се работи од посебен општествен 
интерес. 

Член 6 
Посредување при вработувањето може да врши 

само заедницата на вработувањето. 

Член 7 
Со општествен договор односно со самоуправна 

спогодба се уредуваат прашања од општ односно 
од заеднички интерес во врска со вработеноста и 
вработувањето. 

Член 8 
На работниците кои бараат вработување заед-

ницата на вработувањето е должна да им даде 
стручна и друга помош во врска со вработувањето и 
изборот на занимањето. 

Член 9 
Средства за финансирање на дејноста на за-

едницата на вработувањето се обезбедуваат од при-
донесот за вработување и од други извори. 

Член 10 
Работниците имаат право на материјално обез-

бедување и други права за време на привремена 
безработност, под услови определени со овој закон, 
самоуправната спогодба за основање и статутот на 
заедницата на вработувањето. 

И. ЗАЕДНИЦИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 
1. Основање и начела на организацијата 

Член 11 
Заедница на вработувањето се основа за под-

рачје на една или повеќе соседни општини (опш-
тинска заедница). 

Кога општинската заедница се основа за под-
рачје на две или повеќе општини, за подрачјето 
на општините може да се основаат основни заед-
ници како делови на општинската заедница. 

Член 12 
Општинска заедница се основа со самоуп-

равна спогодба што ја склучуваат работниците и 
работните луѓе, преку своите организации на здру-
жен труд односно преку другите самоуправни ор-
ганизации и заедници и работниците вработени кај 
работните луѓе што вршат дејност со личен труд 
и со средства во сопственост на граѓаните, преку 
синдикатот. 

Член 13 
Со самоуправната спогодба за основање на 

општинска заедница се утврдува особено: 
— подрачјето за кое се основа општинската 

заедница и нејзиното седиште; 
— условите и постапката за организирање на 

основни заедници, ако во рамките на општинската 
заедница работниците се организираат во основни 
заедници; 

— меѓусебните односи, правата и обврските 
на општинската заедница и основните заедници во 
нејзин состав; 

— меѓусебните права и обврски (заеднички и 
поединечни) на работниците во општинската заед-
ница и основните заедници; 

— бројот и структурата на делегатите на соб-
ранието на општинската заедница и на основните 
заедници; 

— делокругот, овластувањата и одговорностите 
на органите на управувањето и делегатите на соб-
ранието на општинската заедница и основните за-
едници; 

— вршењето на стручните, финансиските и 
административните работи на општинската заед-
ница и основните заедници; 

— остварувањето на контролата над работата 
на органите на управувањето и на стручните слу-
жби во општинската заедница и основните заед-
ници; 

— начинот на информирање на членовите 
на општинската заедница и основната заедница за 
работењето на заедниците; 

— други прашања од заеднички интерес за 
членовите на општинската заедница и основната 
заедница и прашања за кои со Уставот и со закон 
е предвидено да се уредуваат со самоуправната 
спогодба за основање. 

Член 14 
^ Општинските заедници на територијата на Со-

цијалистичка Република Македонија со самоуправ-
ната спогодба за здружување основаат Републичка 
заедница на вработувањето (Републичка заедница). 

Член 15 
Со самоуправната спогодба за здружување на 

општинските заедници во Републичката заедница 
се утврдува организацијата на заедницата, работите 
што ќе ги врши Републичката заедница, начинот 
на обезбедување и обемот на средствата за вршење 
на тие работи, бројот и структурата на делегатите 
во Собранието на Републичката заедница и други 
прашања од заеднички интерес. 

2. Дејност на заедниците на вработувањето 

Член 16 
Општинската заедница особено: 
— го следи и проучува движењето на вработе-

носта и вработувањето, дејството на стопанските и 
други мерки врз вработеноста и вработувањето, 
потребите од кадри, професионалната структура на 
населението и промените во занимањата и за таа 
цел соработува во насочувањето на системот на 
образованието; 

—• учествува во утврдувањето и спроведува-
њето на политиката на вработувањето и предлага 
односно презема мерки за решавање на пробле-
мите во областа на вработеноста и вработувањето; 
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— на основните организации на здружениот 
труд и другите работни организации и заедници им 
дава помош во обезбедувањето на нивните кадров-
ски потреби; 

— организира и врши посредување при вра-
ботувањето на работниците и учествува во вра-
ботувањето на работниците во странство односно 
врши работи кои со сојузен закон и се ставени во 
надлежност; 

— го утврдува придонесот за вработување на 
заедницата; 

— на работниците им обезбедува, за време на 
привремена невработеност, материјално обезбеду-
вање и другите права утврдени со овој закон, 
самоуправната спогодба за основање и статутот и 
се грижи за прифаќање и сместување на работ-
ниците кои бараат вработување; 

— обезбедува средства за солидарност и сред-
ства за финансирање дејноста на Републичката за-
едница; 

— организира и спроведува професионална ори-
ентација на привремено безработните во согласност 
со тековните и перспективните потреби за вработу-
вање и соработува во други организации, заед-
ници и органи во спроведувањето на професионал-
ната ориентација на младината; 

— организира и спроведува подготвување на 
работниците за вработување преку стручно оспо-
собување и преквалификација и на друг начин; 

— води евиденција во областа на трудот утвр-
дена со закон; 

— врши и други работи од областа на врабо-
тувањето утврдени со овој закон, самоуправната 
спогодба за основање и статутот. 

Член 17 
Републичката заедница особено: 
— го следи и проучува движењето на вработе-

носта и вработувањето, потребите од кадри, профе-
сионалната структура на населението и промените 
во занимањата, како и дејствувањето на стопан-
ските и другите мерки врз вработеноста и вработу-
вањето во Републиката; 

— учествува во утврдувањето и спроведува-
њето на политиката на вработувањето, презема 
односно предлага мерки за решавање на проблеми-
те во областа на вработеноста и вработувањето; 

— организира и спроведува меѓуопштинско по-
средување при вработувањето и учествува во меѓу-
републичко посредување; 

— управува со средствата за солидарност на-
менети за материјално обезбедување и другите 
права на времено безработните утврдени со само-
управната спогодба за здружување; 

— го следи остварувањето на функциите и 
задачите на општинските заедници и предлага мер-
ки за унапредување на нивната дејност; 

— врши работи во врска со вработувањето на 
наши работници во странство, кои со сојузен за-
кон и се ставени во надлежност; 

— регистрира договори за работа со странски 
државјани вработени на територијата на Репуб-
ликата ; 

— води евиденција во областа на трудот утвр-
дена со закон и врши административни и стручни 
работи од заеднички интерес за општинските за-
едници односно од интерес за Републиката; 

— врши и други работи од областа на вработу-
вањето утврдени во самоуправната спогодба за 
здружување. 

3. Органи на заедниците на вработувањето 
Член 18 

Со работите на заедницата на вработувањето 
управува собранието на заедницата. 

Собранието на општинската односно основната 
заедница го сочинуваат делегати на: 

— работниците во основните организации на 
здружениот труд, другите самоуправни организа-
ции и во работните заедници што вршат работи 
од заеднички интерес за повеќе основни органи-
зации на здружен труд, работните луѓе во работ-
ните заедници на државните органи, општествено 
-политичките и други организации и здруженија 
и во другите работни заедници кои не се органи-
зирани како организации на здружен труд; 

— работниците што се вработени кај работните 
луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства 
во сопственост на граѓаните, организирани во син-
дикатот или во други облици на здружување. 

Изборот и отповикувањето на делегатите во 
собранието на општинската односно основната за-
едница се врши според Законот за избор на деле-
гации и делегати во собранијата на самоуправните 
интересни заедници. 

Изборот и отповикувањето на делегатите во 
Собранието на Републичката заедница го вршат де-
легати во собранијата на општинските заедници што 
вршат и функција на делегација. 

Член 19 
Собранието на заедницата на вработувањето 

полноважно одлучува ако за предлогот на одлука 
се изјаснат мнозинството на сите делегати на со-
бранието. 

Член 20 
Собранието на заедницата на вработувањето 

ако не донесе одлука за прашања од кои битно за-
виси работата на заедницата како што се: одлука 
за стапката на придонесот за вработување, одлука 
за остварување правото на паричен надоместок на 
привремено безработните, одлука за обезбедување 
на средства на солидарноста, собранието на оп-
штината односно Собранието на СР Македонија ќе 
определи рок за донесување на таа одлука на за-
едницата на вработувањето. 

Ако до определениот рок собранието на за-
едницата на вработувањето не донесе одлука, со-
бранието на општината односно Собранието на 
СР Македонија ќе донесе одлука со која привремено 
се решава тоа прашање. 

Одлуката од претходниот став се применува до 
донесувањето на соодветната одлука од заедницата 
на вработувањето. 

Член 21 
Собранието на заедницата на вработувањето 

определени извршни функции може да им довери 
на своите извршни органи. 

Членовите на извршните органи Собранието ги 
избира од својот состав. 

Член 22 
За извршување на административните, финан-

сиските и стручните работи од дејноста на заед-
ницата на вработувањето, заедницата формира стру-
чна служба. 

Организацијата и работењето на стручната 
служба се уредува со статутот на заедницата во со-
гласност со самоуправната спогодба за основање. 

Член 23 
Самоуправната спогодба за основање и стату-

тот на општинската заедница ги потврдува собра-
нието на општината на чие подрачје е седиштето 
на заедницата, а на Републичката заедница Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 24 
Надзор над законитоста на работата на општин-

ската заедница врши собранието на општината на 
чие подрачје е седиштето на заедницата, а на Ре-
публичката заедница Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 

Член 25 
Општинската заедница му поднесува годишен 

извештај на собранието на општината односно на 
собранијата на општините, за чие подрачје е осно-
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вана, за состојбата и проблемите во областа на 
вработеноста и вработувањето, за користењето на 
средствата и за остварувањето на правата на работ-
ниците за време на привремена безработност. 

Републичката заедница извештајот од претход-
ниот став го поднесува на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

III. ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 26 
Работните луѓе, што бараат вработување, задол-

жително се пријавуваат на општинската заедница 
на чие подрачје живеат и се должни за себе да 
поднесат точни податоци за евиденцијата заради 
вработување. 

Член 27 
Организациите се должни на општинската за-

едница на своето подрачје да ги пријавуваат: 
1. секое слободно работно место најдоцна во рок 

од 5 дена од денот на донесувањето на одлука за 
пополнување на тоа работно место; 

2. пополнувањето на слободното работно место 
во рок од 5 дена од денот кога е тоа работно место 
попо л нето; -

3. секој престанок на својството на работник во 
здружениот труд односно престанок на работа во 
рок од 5 дена од денот на донесувањето на одлука 
за престанокот на тоа својство односно од денот 
кога работникот изјавил дека истапува од органи-
зацијата; 

4. годишните и перспективните потреби и вна-
трешните резерви на работната сила. 

Годишните потреби организациите ги пријаву-
ваат најдоцна до 31 март во тековната година, а 
пврспективните потреби според одлуката на Ре-
публичката заедница. 

Пријава за работите од точка 1 до 3 должен е 
да поднесе и работодавецот. 

Установите и единиците на Југословенската на-
родна армија и територијалната одбрана, органите 
на внатрешните работи и народна одбрана не се 
должни да поднесуваат пријава од став 1 на овој 
член. 

Член 28 
Општинската заедница, веднаш по добиеното 

известување за конкурсот или огласот односно 
пријавата за слободно работно место од организа-
цијата, е должна: 

1. да ги извести работниците што ги исполну-
ваат условите за тоа работно место и да им пре-
порача да се јават на конкурсот или огласот на 
организацијата, односно работодавецот; 

2. да ја извести организацијата, односно рабо-
тодавецот, во рок што ќе го определи организаци-
јата односно работодавецот дека има соодветни ра-
ботници во евиденција кои бараат вработување, де-
ка ги известила тие работници да се јават во ор-
ганизацијата, како и да достави податоци од зна-
чење за правилен избор на работниците. 

Ако општинската заедница нема во евиденција 
соодветни работници, должна е за тоа веднаш да 
ја извести организацијата и да и понуди помош за-
ради пополнување на пријавеното работно место со 
работник од друго подрачје или со оспособување 
на работник за работа на тоа работно место. 

IV. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Член 29 
Општинската заедница за финансирање на сво-

јата дејност и за правата на материјално обезбеду-
вање на работниците за време на привремена без-
работност обезбедува средства од: 

1. придонесот за вработување; 
2. приходите што ги остварува по спогодбите 

или договорите со други заедници и организации; 
3. од други извори. 

Член 30 
Придонес за вработување плаќаат: 
— работниците и работните луѓе — членови на 

општинската заедница; 
— југословенските работници вработени во др-

жави со кои СФР Југославија нема склучено спо-
годба за осигурување во случај на безработност ако 
сакаат да остварат право на паричен надоместок за 
време на привремена безработност по враќањето од 
странство според одредбите на овој закон; 

— работните луѓе што вршат дејност со личен 
труд и со средства во сопственост на граѓаните ако 
сакаат да остварат право на паричен надоместок 
според одредбите на овој закон и општите акти на 
заедницата. 

Член 31 
Придонесот за вработување се плаќа по стапка 

што ја утврдува општинската заедница во согла-
сност со Општествениот план за развој на Репуб-
ликата односно општината и со мерките на економ-
ската политика. 

Општинската заедница е должна со стапката на 
придонесот за вработување да обезбеди и средства 
за солидарност во согласност со самоуправната спо-
годба за здружување. 

Нацрт на одлуката за стапката на придонесот 
им се доставува на разгледување на потписниците 
на спогодбата за основање и до собранието на оп-
штината односно до собранијата на општините за 
чие подрачје е основана општинската заедница, кои 
се должни во рок од 30 дена да дадат свое мисле-
ње по нацртот на одлуката. 

Стапката на придонесот за вработување што ја 
плаќаат југословенските работници вработени во 
странство ја утврдува Републичката заедница. 

Општинските заедници со самоуправна спогод-
ба можат да утврдат единствена стапка на придоне-
сот за вработување. 

Член 32 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на работниците во кој се 
содржани придонесите и даноците што се плаќаат 
од личниот доход (бруто личен доход). 

Придонесот за вработување што го плаќаат ју-
гословенските работници вработени во странство и 
работните луѓе што вршат дејност со личен труд и 
со средства во сопственост на граѓаните се пресме-
тува од основицата што ја утврдува Републичката 
заедница. 

Член 33 
Придонесот за вработување го пресметуваат и 

уплатуваат: 
— организациите, за своите работници; 
— работните луѓе што вршат дејност со личен 

труд и со средства во сопственост на граѓаните, за 
работниците вработени ка ј нив и за себе ако и са-
мите се обврзници на придонесот; 

— југословенските работници вработени во 
странство кои се обврзници на придонесот. 

Член 34 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, 

застареноста и присилната наплата како и казне-
ните одредби што се однесуваат на пресметувањето 
и уплатувањето на придонесите од личен доход за, 
сите корисници на општествени средства кои ис-
платуваат личен доход како и за работните луѓе 
што вршат дејност со личен труд и со средства во 
сопственост на граѓаните се применуваат соодветни 
одредби од Законот за даноците на граѓаните. 

Член 35 
Средствата од придонесот за вработување тк 

припаѓаат на општинската заедница. 
Општинската заедница од средствата остварени 

од придонесот за вработување издвојуваат дел за 
солидарност и за финансирање дејноста на Репуб-
личката заедница во согласност со самоуправната 
спогодба за здружување на општинските заедници 
во Републичка заедница. 
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Член 36 
Од фондот за солидарност при Републичката 

заедница се обезбедуваат средства што им недо-
стигаат на општинските заедници, првенствено за 
материјално обезбедување на безработните, а во 
согласност со мерилата и критериумите утврдени 
во самоуправната спогодба за здружување на оп-
штинските заедници во Републичката заедница. 

Член 37 
Од средствата на заедниците на вработувањето 

се формира резерва во согласност со прописите за 
задолжителна резерва во самоуправните интересни 
заедници. 

Член 38 
Вкупните средства на општинската заедница се 

користат за: 
— намирување на материјалното обезбедување 

и другите права на работниците за време на при-
времена безработност (средства за материјално обез-
бедување); 

— подготвување на работните луѓе заради вра-
ботување; 

— финансирање на другите дејности на заед-
ницата и работата на стручната служба. 

При распоредот на средствата општинската за-
едница е должна првенствено да обезбеди средства 
за материјално обезбедување. 

Член 39 
Средствата за материјално обезбедување се ко-

ристат особено за: 
— паричен надоместок на работниците за време 

на привремена безработност; 
— придонес за здравствено и инвалидско оси-

гурување и додаток на деца на безработните; 
— други давања од материјалното обезбедува-

ње, утврдени со овој закон, самоуправната спогод-
ба и статутот на заедницата. 

Член 40 
Средствата за подготвување на работните лу-

ѓе заради вработување се користат особено за: 
— професионална ориентација и селекција на 

безработните, инвалидите и другите лица ограни-
чено оспособени за работа заради нивно вработу-
вање; 

— преквалификација на работните луѓе кои од 
економски причини останале без работа; 

— партиципација за стручно оспособување на 
безработните кои за првпат бараат работа, ако по-
стои претходен договор меѓу општинската заедница 
и организацијата за учество на организацијата во 
програмирањето и финансирањето на стручното ос-
пособување и обврска за вработување на работни-
ците по завршувањето на стручното оспособување; 

— прифаќање, привремено сместување и исхра-
на на работните луѓе кои бараат вработување; 

— Други намени утврдени во самоуправната 
спогодба и статутот на заедницата. 

Општинската односно Републичката заедница ги 
утврдува условите, начинот и постапката за кори-
стење на овие средства. 

Член 41 
Средствата наменети за материјално обезбеду-

вање на безработните утврдени со овој закон се во-
дат на посебна сметка и не можат да бидат пред-
мет на присилно извршување. 

Член 42 
Општината односно Републиката учествува во 

финансирањето на дејностите и акциите на соод-
ветната заедница на вработувањето што се од општ 
интерес. 

Член 43 
Со самоуправна спогодба организациите можат 

во општинската заедница да обезбедуваат посебни 
средства за вработување, преквалификација и ост-
варување на други стекнати права на работниците 

кога, од технолошки и економски причини, ќе пре-
стане потребата од нивна работа во организацијата, 
како и за обезбедување на услови за вработување 
на работниците надвор од местото на живеењето. 

Член 44 
Заедниците на вработувањето и другите инте-

ресни заедници и организации можат со самоуп-
равна спогодба да здружуваат средства за финан-
сирање на одделни задачи од заеднички интерес во 
областа на вработувањето. 

Член 45 
Фиксирањето на заедниците на вработувањето 

односно начинот на користење на средствата побли-
ску се уредува со статутот на општинската заед-
ница во согласност со самоуправната спогодба за 
основање односно со статутот на Републичката за-
едница во согласност со самоуправната- спогодба за 
здружување. 

V. МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА БЕЗРА-

БОТНОСТ 

Член 46 
Работникот на кого му престанало својството 

на работник во здружениот труд односно на кого 
му престанала работата, за време на привремена 
безработност има право на паричен надоместок, 
здравствена заштита, додаток на деца, надоместок 
на трошоците за превоз и селидба и парична по-
мош за време на стручното оспособување и преква-
лификација. 

Правото на здравствена заштита и правото рт 
додаток на деца се остварува според прописите за 
здравствено осигурување односно според прописите 
за додаток на деца. 

Инвалидите на трудот правото на материјално 
обезбедување го остваруваат според прописите за 
инвалидско осигурување. 

1. Право на паричен надоместок 

Член 47 
Право на паричен надоместок за време на 

привремената безработност може да оствари ра-
ботник кој има најмалку 9 месеци непрекината 
работа или 15 месеци со прекин во последните две 
години, ако се пријави на надлежната општинска 
заедница во рок од 30 дена по престанокот на свој-
ството работник во здружениот труд односно по 
престанокот на работата и ако приходите на работ-
никот и членовите на неговото потесно семејство 
односно домаќинство не го надминуваат опреде-
лениот износ. 

Износот и видот на приходите од став 1 на овој 
член кои имаат влијание врз остварувањето на пра-
вото на паричен надоместок, го утврдува Репуб-
личката заедница. 

Член 48 
Како потесно семејство во смисла на овој за-

кон се подразбираат брачниот другар и децата на 
работникот (родени во брак или вон бракот, по-
своени и пасторчиња) до навршени 15 години од 
животот, а децата што се на редовно школување 
до крајот на рокот пропишан за редовно школу-
вање, а најдоцна до навршените 26 години од жи-
вотот, како и другите лица што ги издржува ра-
ботникот врз основа на законска обврска. 

Домаќинството го сочинуваат работникот и чле-
новите на неговото потесно семејство и другите ли-
ца што живеат заедно со работникот и неговото по-
тесно семејство, заедно стопанисуваат и ги трошат 
остварените приходи. 

Ако работникот односно неговото потесно се-
мејство живее на земјоделскиот имот на родителите, 
се смета дека работникот живее во домаќинство во 
смисла на став 2 од овој член. 
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Член 73 
Републичката заедница, во согласност со оп-

штинските заедници односно со спогодбата за здру-
жување, може да пропише ревизија на предметите 
за паричниот надоместок и другите примања на 
работниците за време на привремена безработност 
утврдени во овој закон и статутот на општинската 
заедница. Републичката заедница го определува и 
органот кој ќе биде овластен да врши ревизија. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 74 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или граѓанско-правно лице ако посредува при 
вработувањето. 

Со парична казна од 1.000 до 2.000 динари за 
прекршок од претходниот став ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружениот 
труд односно граѓанско-правното лице. 

Ако одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд односно граѓанското правно лице 
прекршокот од став 1 на овој член го сторило за-
ради здобивање на материјална корист ќе се каз-
ни со парична казна од 2.000 до 5.000 динари. 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 
се казни лице (поединец) кое посредува при врабо-
тувањето. 

Член 25 
Со парична казна од 1000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд која ќе вработи работник со посредство на 
друга организација, граѓанско-правно лице или 
поединец. 

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за пре-
кршок од претходниот став ќе се казни и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд. 

Член 76 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд односно друга организација или работодавец 
ако во пропишаниот рок не ги пријави: 

1. годишните потреби од кадри и внатреш-
ните резерви на работната сила, 

2. слободните работни места односно пополну-
вањето на тие работни, места, 

3. престанокот на својството на работник во 
здружениот труд односно престанокот на работата 
на работникот. 

Со парична казна од 100 до 500 динари за пре-
кршок од претходниот став ќе се казни и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот труд 
односно друга организација, а за прекршок од точ-
ка 2 со казна од 500 до 1.000 динари. 

Член 77 
Со парична казна од 100 до 500 динари ќе се 

казни за прекршок лицето кое на општинската за-
едница ќе и даде неточни податоци за евиденција 
заради вработување. 

Член 78 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок општинската заедница ако: 
1. благовремено не ја извести организацијата за 

можноста да и обезбеди соодветни работници, 
2. користи средства за стручно оспособување и 

преквалификација на безработните спротивно на 
одредбите од член 40, став 1, алинеја 3. 

Со парична казна од 500 до 1.000 динари, за 
дејствијата од став 1 за прекршок, ќе се казни и 
одговорното лице во општинската заедница. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Општинските заедници, што ќе се основаат спо-

ред одредбите на овој закон, ќе се конституираат 
најдоцна до 30 септември 1974 година, а Репуб-
личката заедница најдоцна до 15 октомври 1974 
година. 

Ако општинската заедница не се основе од-
носно не се конституира во рокот од претходниот 
став, собранието на општината до 31 декември 1974 
година ќе донесе одлука за основање на општин-
ската заедница со која ќе ја утврди и висината 
на придонесот за вработување. 

АКО Републичката заедница не се основе од-
носно не се конституира во рокот од став 1 на овој 
член, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија до 15 ноември 1974 година ќе донесе 
одлука за основање на Републичка заедница, со ко-
ја ќе обезбеди и средства за солидарноста за мате-
ријално обезбедување на безработните и за ра-
ботата на заедницата, 

Член 80 
Општинските заедници и Републичката заедни-

ца за работите на вработувањето и нивните органи 
и општинските заводи и Републичкиот завод за 
вработување и нивните органи, формирани според 
постојните прописи продолжуваат со работата и 
извршувањето на работите од својот досегашен 
делокруг до денот на отпочнувањето со работа на 
општинските заедници, односно Републичката за-
едница, што ќе се основаат според одредбите на 
овој закон. 

Член 81 
Подготовките за основање и конституирање на 

заедниците на вработувањето ги вршат иниција-
тивни одбори. 

Членовите на иницијативниот одбор за општин-
ската заедница ги именува собранието на општи-
ната. 

Членовите на иницијативниот одбор за Репуб-
личката заедница ги именува Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Иницијативните одбори ги свикуваат седни-
ците на собранијата за конституирање на собра-
нијата на заедниците на вработувањето. 

Член 82 
Имотот, правата и обврските на постојните оп-

штински заводи и Републичкиот завод за врабо-
тување се пренесуваат врз новооснованите општин-
ски заедници односно Републичката заедница. 

Преносот на имотот од претходниот став ќе се 
изврши најдоцна до 31 декември 1974 година. 

Ако постојната општинска заедница се раздели 
на две или повеќе новоосновани општински заедни-
ци имотот се дели сразмерно на бројот на врабо-
тените во 1973 година во општината со тоа што за 
обврските спрема трети лица заедниците ќе одго-
вараат солидарно. 

Член 83 ' . • 
Општинските заедници и Републичката заед-. 

ница, формирани според одредбите на0 овој закон, 
ги преземаат работниците вработени при .општин-
ските заводи и Републичкиот завод за вработу-
вање. 

Член 84 
Работниците кои на денот на почетокот на 

примената на овој закон оствариле права на мате-
ријално обезбедување, според прописите што ва-
желе до тој ден, тие права ги остваруваат и спо-
ред одредбите на овој закон и општите акти на 
новооснованите општински заедници, ако е тоа за 
нив поповолно. 
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Член 85 
Со денот на примената на овој закон преста-

нуваат да важат: 
1. Законот за организација и финансирање на 

затоплувањето („Службен весник на СРИ" број 
35/65, 22/66, 25/67 и 26/71 год.). 

2. Законот за стопата на придонесот за за-
топлување („Службен весник на СРМ" број 22/66, 
26/69 и 8/73 год.). 

Член 86 
До донесувањето на прописите врз основа на 

овој закон, ќе се применуваат како републички 
прописи, прописите донесени врз основа на Основ-
ниот закон за организација и финансирање на за-
топлувањето („Службен лист на СФРЈ" број 15/65, 
51/65, 7/66, 55/69 и 9/70), Законот за организација и 
финансирање на запослувањето („Службен весник на 
СРИ" број 35/65, 22/66, 25/67 и 26/71) и Законот за 
стопата за придонесот за затоплување („Службен 
весник на СРМ" бр. 22/66, 26/69 и 8/73), ако не се 
во спротивност со овој закон. 

Член 87 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 ноември 1974 година. 

147. ' 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИ-

ТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за заштита на воздухот 
од загадување, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 24 април 1974 година. 

Број 03-1079 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ 

I 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се заштити здравјето на населението, 

човековата околина, општествениот и личниот имот 
од штетното дејство на загадениот воздух, со овој 
закон се определуваат условите и мерките за за-
штита на воздухот од загадување и се утврдува 
надзорот над објектите што можат да го загадат 
воздухот. 

Член 2 
Под загадување на воздухот се подразбира ис-

пуштање односно уфрлување во воздухот гас, па-
реа, чад, прав и други материи од одделни извори, 
во количества и концентрации што можат штетно 
да влијаат врз здравјето на населението, човеко-
вата околина и врз општествениот и личниот имот. 

Како загаден воздух во смисла на овој закон 
се смета воздухот кој содржи материи кои штет-
но се одразуваат врз здравјето на човекот, расти-
телниот и животинскиот свет, општествениот и лич-
ниот имот, како и воздухот на кого му се изменети 
природните својства. 

Загадувањето на воздухот се изразува со ко-
личеството и концентрацијата на штетните мате-
рии, што ги испуштаат изворите на загадувањето 
(емисија и имисија). 

Член 3 
Одредбите на овој закон за мерките и надзо-

рот се однесуваат на: 
1. локацијата, проектирањето, изградбата, до-

градбата и реконструкцијата како и пуштањето во 
работа на објекти и постројки што со испуштање 
на разни штетни материи можат да го загадат воз-
духот (индустриски и занаетчиски објекти, термо-
електрани, топлани, јавни, деловни и станбени згра-
ди, лаборатории, како и други објекти кои можат 
да го загадат воздухот); 

2. возилата што имаат мотори со внатрешно со-
горување, локомотиви, локомобили и бродови; 

3. земјиштето каде што се лоцираат отпадни 
материи од индустријата, рударството и населените 
места; 

4. превозот, сместувањето и отстранувањето на 
сите штетни материи што во вид на гас, пареа, 
прав или на друг начин можат да го загадат воз-
духот; 

5. уредите за зафаќање и прочистување на 
гас, пареа, чад и други отпадни материи; 

6. инструменти што служат за откривање и 
определување на видот и количеството на гас, па-
реа, чад, прав и други штетни материи што можат 
да го загадат воздухот. 

Член 4 
Индустриските и другите објекти и постројки 

не смеат да испуштаат во воздухот чад потемен од 
бр. 2 на Рингелмановата скала подолго од 14 ми-
нути во текот на 8 часа или 4 минути во текот на 
1 час. 

Бродовите во пристаништата, локомотивите на 
железничките станици или при минување низ на-
селени места не смеат да испуштаат чад потемен од 
бр. 2 на Рингелмановата скала подолго од 3 минути 
во текот на 1 час. 

Моторите со внатрешно согорување (бензински 
дизел-мотори) не смеат да испуштаат во воздухот и 
тоа: 

— бензинските мотори — јаглен моноксид во 
количества поголеми од 4,5 волумен °/о при работа 
на моторот во празно одење; 

— дизел-мотори — црн чад над границите утвр-
дени со посебни прописи. 

Индустриските и други објекти не смеат да 
испуштаат во воздухот штетни материи во коли-
чества што концентрацијата на штетните материи 
во воздухот во населените места ќе ја зголеми над 
максимално дозволените концентрации и тоа: 
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Максимално дозволени 
концентрации (вомг/м3) 
Максимална Максим, 
поединечна среднодн. 

0,03 
3,0 
0,085 

0,02 
0,125 

0,15 

ОД 
0,002 
0,05 

0,0007 
0,0017 

0,003 
0,01 
1,0 
0,085 

0,005 

1. Сулфур диоксид 0,5 
2. Сулфурна киселина по 

молекулата на Н2ЅО4 0,3 
по водородниот јон 0,006 

3. Чад 0,15 
4. Олово и негови соединенија 

(освен тетр аети лово) како Пв — 
5. Оловен сулфид — 
6. Арсен (неоргански седине-

нија), освен арсеноводород 
пресметано како арсен — 

7. Јаглен дисулфид 
8. Јаглен моноксид 
9. Азотен двооксид N02 

10. Флуорови соединенија (пре-
сметано како флуор) во га-
совита состојба (Н,Ѕ4) 

11. Оксид апси 
12. Јагленоводороди (коригирани 

на метан) 0,125 — 
13. Пепел и инертен прав до 

ЗОО мг/м2 дневно 

Се овластува републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика да ги пропише макси-
мално дозволените концентрации и количества и 
за други штетни материи, што можат да се испуш-
таат од одделни извори на загадување, како и ме-
тодологија за следење и утврдување на штетни 
материи во воздухот. 

Член 5 
Заштитата на воздухот од загадување е пра-

во и должност на Републиката, општините, месните 
заедници, организациите на здружениот труд и гра-
ѓаните. 

Со просторниот план на Републиката се обез-
бедуваат условите и мерките за заштита на возду-
хот од загадување и се определуваат загрозените 
подрачја во Републиката. 

Заштитата на воздухот од загадување и отстра-
нувањето на штетните последици по здравјето на 
населението, човековата околина, општествениот 
и личниот имот се организира и спроведува во оп-
штините, ако организирањето на заштитата и спро-
ведувањето на одделни мерки не се со овој за-
кон ставени во надлежност на друг републички ор-
ган. 

И 
УСЛОВИ И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУ-

ХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ 

Член 6 
Просторните и урбанистичките планови што ќе 

бидат донесени по влегувањето во сила на овој 
закон, како и сите измени и дополнувања на пла-
новите мораат да бидат во согласност со одредбите 
на овој закон. 

Член 7 
Органот на управата, надлежен за давање ре-

шение за локација за изградба или реконструкција 
на објекти кои со испуштањето на штетни мате-
рии или на друг начин можат да го загадат воз-
духот, не може да издаде решение без претходно 
добиена писмена согласност од органот на упра-
вата надлежен за работите на санитарната инс-
пекција. 

Член 8 
Органот на управата, надлежен за работите на 

санитарната инспекција, ако не може врз основа 
на поднесената документација од член 9 став 1 од 
овој закон да утврди дека се обезбедени услови за 

заштита на воздухот од загадување, може да поба-
ра стручна експертиза од определена стручна ор-
ганизација за сметка на инвеститорот односно про-
изводителот на инвестициони објекти. 

Член 9 
Кон изградба, доградба и реконструкција на 

објекти од член 3, точка 1 на овој закон може да 
се пристапи само ако инвестиционо-техничката до-
кументација за изградба, доградба и реконструк-
ција ги обезбедува потребните услови за заштита 
на воздухот од загадување над максимално дозво-
лените концентрации. Инвеетиционо-техничката до-
кументација на објектите мора да содржи податоци 
за уредите за заштита на воздухот од загадување, 
како и за видот и обемот на загадувањето на воз-
духот до кое ќе дојде со нивното пуштање во ра-
бота. 

Член 10 
Изградба, доградба и реконструкција на објек-

тите и постројките од член 3, точка 1 на овој за-
кон, кај кои со технички и други мерки не може 
да се спречи загадувањето на воздухот над макси-
мално дозволените концентрации, може да се врши 
само на места што со својата географска положба, 
конфигурацијата на теренот, климатските и дру-
гите карактеристики обезбедуваат услови да се за-
штити воздухот од загадување во населбата. 

Изградба, доградба и реконструкција на објек-
тите од претходниот став не може да се врши без 
претходна писмена согласност од републичкиот ор-
ган на управата надлежен за работите на сани-
тарната инспекција. 

Член 11 
Изградени, доградени и реконструирани објекти 

не смеат да се пуштат во работа додека не се утвр-
ди дека се изградени во согласност со проектот од-
носно дека нивната работа нема да предизвика за-
гадување на воздухот над максимално дозволените 
концентрации. 

Член 12 
Објектите и другите извори на загадување од 

член 3 на овој закон што го загадуваат воздухот 
мораат да бидат изградени, опремени и одржувани 
така што да не испуштаат штетни материи во воз-
духот во количество поголемо од дозволеното. 

Член 13 
Станбените делови на населените места (стан-

бени зони) мораат да бидат заштитени од индус-
триски и други објекти што испуштаат штетни ма-
терии во воздухот, со формирање на зони за са-
нитарна заштита. 

Под зона за санитарна заштита се подразбира 
засеана или насадена површина со отпорни сорти 
зеленило. 

Општината на своето подрачје ги утврдува зо-
ните за санитарна заштита во зависност од видот 
на загадувачите (обемот на производството, видот и 
количеството на потрошувачката на горива, локал-
ните метеоролошки услови и др.), а по претходно 
прибавено мислење од општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на санитарната инспек-
ција и други заинтересирани органи и организации. 

Зоните за санитарна заштита од претходниот 
став задолжително се внесуваат во просторниот од-
носно урбанистичкиот план. 

Класификацијата на објектите што со испушта-
њето на штетни материи можат да го загадат воз-
духот во населените места и формирањето на зо-
ните за санитарна заштита се определуваат со по-
себни републички прописи што ќе ги донесе ди-
ректорот на Републичкиот завод за урбанизам, 
станбени и комунални прашања во согласност со 
републичките секретари за здравство и социјална 
политика, земјоделство и шумарство и републич-
киот секретар за индустрија и трговија. 
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Член 14 
Со цел да се заштити воздухот од загадување 

од издувните гасови на моторните возила во ло-
калниот сообракај, општината со свој пропис може 
да забрани минување по одредени улици за сите 
или за одделни моторни возила во определен вре-
менски период или во определени часови. 

Општината може да пропише и други мерки за 
заштита на воздухот од загадување што го предиз-
викуваат моторните возила. 

Член 15 
Превозот, сместувањето и отстранувањето на 

штетните материи кои во вид на гас, пареа, прав 
или друг начин можат да го загадат воздухот, мора 
да се врши на начин и под услови што го оне-
возможуваат загадувањето на воздухот. 

Начинот и условите од претходниот став ги 
пропишува републичкиот секретар за индустрија 
и трговија. 

Член 16 
Уредите што служат за фаќање и прочисту-

вање на гас, чад, пареа, прав и други штетни ма-
терии, за кои не се пропишани југословенски стан-
дарди или се увезени, можат да се пуштат во про-
мет и да се употребуваат само ако е нивната ефи-
касност за наменетите цели утврдена од страна на 
овластена организација на здружен труд. 

Републичкиот секретар за индустрија и тргови-
ја ги определува организациите на здружен труд 
кои можат да вршат испитување на ефикасноста 
на уредите од претходниот став. 

Уредите од став 1 на овој член за кои има уре-
ден атест во смисла на прописите од другите со-
цијалистички републики можат да се употребу-
ваат на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 17 
Општината на чие подрачје се наоѓаат објекти 

и постројки што испуштаат штетни материи во 
воздухот е должна да организира контрола на чис-
тотата на воздухот на своето подрачје. 

Општинскиот орган на управа, надлежен за ра-
ботите на санитарната инспекција, води регистар на 
загадувачите. 

Се овластува републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика да донесе поблиски про-
писи за начинот на водење на регистарот на зага-
дувачите. 

Член 18 
Во исклучителни случаи, кога воздухот е зага-

ден над максимално дозволената концентрација, оп-
штината со пропис може да забрани употреба на 
определен вид горива кои во голема мера го зага-
дуваат воздухот при загревање на станбени и де-
ловни простории, како и да изврши постепена пре-
ориентација од локално на централно греење за 
одделни населени места или нивни делови. 

Во случај кога и покрај преземените мерки 
предвидени со овој закон, во одделни населби или 
делови од населени места воздухот е загаден над 
максимално дозволените концентрации и постои 
опасност од акутно труење на населението, општи-
ната мора привремено да забрани употреба на ја-
глен во објекти и уреди во одделни организации на 
здружен труд, како и да преземе други превентив-
ни мерки додека не помине опасноста од труењето 
на населението. 

Член 19 
Со цел да се спречи механичкото загадување на 

воздухот општината со пропис ги утврдува задол-
жителните мерки за обработка на почвата (засева-
ње и насадување на зеленило во населените места) 
и за условите за отстранување на јаловината од 
рударско индустриските басени, превоз и депони-
рање на јаловината, ѓубрето и другите отпадни ма-
теријали. 

Член 20 
Организациите на здружениот труд, другите 

правни лица и граѓаните што имаат објекти, по-
стројки и уреди кои со испуштањето на штетни 

материи можат да го загадат воздухот над макси-
мално дозволените концентрации, се должни да 
обезбедат мерење, контрола и евиденција на мере-
њата на испуштените штетни материи во воздухот 
преку сопствена служба или преку овластена орга-
низација на здружен труд, во рокови и на начин 
што со прописи ќе ги одреди републичкиот секре-
тар за здравство и социјална политика. 

Член 21 
Организациите на здружениот труд, другите 

правни лица и граѓаните што вршат мерење, кон-
трола и евиденција на мерењата на испуштените 
штетни материи во воздухот, заради преземање на 
мерки се должни да доставуваат извештаи за ре-
зултатите од извршените мерења на општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на сани-
тарната инспекција и на Републичкиот хидро-ме-
теоролошки завод. 

Начинот и роковите за доставување на извеш-
таите го определува републичкиот секретар за 
здравство и социјална политика. 

Член 22 
Организациите на здружениот труд што се 

определени да вршат контрола на загаденоста на 
воздухот и мерење на испуштените штетни мате-
рии во воздухот, мораат да имаат за тоа потребни 
стручни кадри, опрема, уреди, инструменти и про-
стории. 

Поблиски прописи за стручните кадри, опре-
мата, уредите, инструментите и просториите во 
смисла на претходниот став, ќе донесе републич-
киот секретар за здравство и социјална политика, 
во согласност со републичкиот секретар за индус-
трија и трговија и директорот на Заводот за урба-
низам, станбени и комунални прашања. 

Член 23 
Трошоците во врска со давањето согласност за 

локација, изградба, доградба или реконструкција 
односно пуштање во работа на објекти (член 7), 
утврдувањето ефикасноста на уредите (член 16), и 
мерењата на испуштените штетни материи во воз-
духот (член 20) од овој закон, ги поднесува орга-
низацијата на здружениот труд, друго правно лице 
или граѓанин кој со своите објекти, постројки или 
уреди може да го загади воздухот над дозволе-
ните граници. 

Член 24 
Републичкиот хидрометеоролошки завод врши 

систематско набљудување и испитување на загаде-
носта на воздухот на територијата на Републиката 
и ги известува надлежните органи и организации 
на начин и под услови што со пропис ќе ги опре-
дели републичкиот секретар за здравство и соци-
јална политика, во согласност со директорот на Ре-
публичкиот завод за урбанизам, станбени и кому-
нални прашања. 

Републичкиот завод за здравствена заштита, 
односно соодветните служби на здравствените ор-
ганизации, во рамките на својата дејност и про-
грамите за работа, го следат влијанието на загаде-
ниот воздух врз здравјето на населението. 

III 

НАДЗОР 

Член 25 
Надзор над примената на овој закон и про-

писите донесени врз основа на него врши општин-
ската урбанистичка и санитарна инспекција, ако 
со овој или друг закон не е пропишано некои од 
инспекциските работи да ги вршат Републичкиот 
урбанистички и санитарен инспекторат. 

Републичкиот урбанистички и санитарен инс-
пектор вршат надзор над објектите за чија из-
градба дал согласност републичкиот орган надле-
жен за работите на урбанизмот односно Републич-
киот санитарен инспекторат. 
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Во вршењето на надзор органите надлежни за 
работите на урбанизмот и санитарната инспекција 
се овластени: 

1. да забранат изградба, доградба, односно ре-
конструкција или употреба на обЈекти, постројки 
или уреди и возила на определени места под ус-
лови што не обезбедуваат заштита на воздухот од 
загадување, додека тие услови не се обезбедат; 

2. да наредат отстранување на недостатоците на 
објектите и постројките или на уредите што испуш-
таат материи кои можат да го загадат воздухот над 
дозволените концентрации (реконструкција на ло-
жиштата, промена на гориво, промена на техноло-
гијата, вградувањето на уреди за прочистување на 
чад, гас, пареа, подигање висината на оџаци, дис-
локација на извори што вршат загадување и др.); 

3. да наредат поставување и употреба на соод-
ветни уреди на објекти што го загадуваат воздухот 
над дозволените концентрации; 

4. да забранат употреба на одредени видови 
горива; 

5. да забранат промет и употреба на уреди за 
фаќање и прочистување на гасови и други мате-
рии за кои не постои потврда за нивната ефикас-
ност за наменетите цели; 

6. да наредат преземање на други мерки про-
пишани со закон. 

IV 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд или друго правно лице ако изгради 
или пушти во работа објект, постројка или уред кој 
го загадува воздухот над дозволената концентра-
ција (член 12). 

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари за 
стопански престап од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд или друго правно лице. 

Член 27 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

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

1. употребува уреди кои служат за фаќање и 
прочистување на гасови или други штетни мате-
рии, чија ефикасност за наменетите цели не е 
утврдена од страна на овластена организација на 
здружен труд (член 16); 

2. не обезбеди вршење на контрола на испуш-
тањето на штетни материи во воздухот од своите 
објекти, постројки и уреди (член 20 став 1); 

3. не постапи во определениот рок според из-
вршното решение на органот надлежен за работите 
на санитарната инспекција, со кое се определува 
некоја од мерките за заштита на воздухот од зага-
дување (член 25). 

Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари за 
прекршок од претходниот став ќе се казни и одго-
ворното лице на организацијата на здружениот 
труд или друго правно лице. 

Член 28 
Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе 

.се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд или друго правно лице како и овластената 
организација на здружен труд за вршење на кон-
трола на загаденоста: 

1. ако уредно не ја води пропишаната евиден-
ција за резултатите од извршените мерења на ис-
пуштените штетни материи во воздухот односно на 
чистотата на воздухот (член 20); 

2. ако не доставува извештаи за извршените 
мерења во определениот рок (член 21); 

3. ако во пропишаниот рок не ги пријави објек-
тите, постројките и уредите што можат да го зага-
дат воздухот (член 30). 

За дејствие од став 1 на овој член со парична 
казна од 500 до 2.000 динари ќе се казни и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот труд 
или во друго правно лице. 

Член 29 
За прекршоците од членовите 26, 27 и 28 на 

овој закон со парична казна од ЗОО до 2.000 ди-
нари ќе се казни граѓанин кој има објекти и по-
стројки што испуштаат штетни материи во воздухот 
над максимално дозволените концентрации. 

V 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Организациите на здружен труд, други правни 

лица и граѓани чии објекти, постројки и уреди мо-
жат да го загадат воздухот над максимално дозво-
лените концентрации се должни објектите, построј-
ките и уредите со податоците за ложиштето, видот 
и количеството на горивата што се трошат за 24 
часа да ги пријават на органот од член 17, став 2 
на овој закон во рок од 6 месеци по влегувањето 
во сила на овој закон. 

На пријавување во смисла на претходниот став 
подлежи и секоја промена во рок од 30 дена од де-
нот на настанатата промена. 

Органот од член 17, став 2 е должен во рок од 
6 месеци по донесувањето на поблиски прописи за 
водење на регистар да ги регистрира загадувачите 
на воздухот на подрачјето на општината. 

Член 31 
Организациите на здружениот труд, другите 

правни лица и граѓаните кои на денот на влегува-
њето во сила на овој закон имаат објекти, уреди и 
постројки што испуштаат во воздухот штетни ма-
терии над дозволените концентрации, се должни да 
постапат во согласност со одредбите на овој закон 
во рок од 2 години од денот на истекувањето на 
времето за поднесување на пријава во согласност со 
член 30 од овој закон. 

По исклучок, ако постојат објективни тешкотии 
за постапување во смисла на претходниот став, ре-
публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика во согласност со републичкиот секретар за 
индустрија и трговија може да го продолжи рокот 
од претходниот став, но најмногу уште за три го-
дини. 

Член 32 
Републичкиот секретар за здравство и соци-

јална политика, републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија, републичкиот секретар за зем-' 
јоделство и шумарство и директорот на Републич-
киот завод за урбанизам, станбени и комунални 
прашања, поблиски прописи од член 13, став 6, 
член 15, став 2, член 16, став 2, член 17, став 3, 
член 20, став 1, член 22, став 2 и член 24 од овој 
закон ќе донесат најдоцна во рок од 6 месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 33 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 
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148. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СОПСТВЕНОСТ НА ДЕЛОВИ 
ОД ЗГРАДИ 

Се прогласува Законот за сопственост на делови 
од згради, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините одржана на 24 
април 1974 година. 

Број 1082 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА СОПСТВЕНОСТ НА ДЕЛОВИ 

ОД ЗГРАДИ 

I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Посебни делови, од зграда можат да бидат во 
сопственост на граѓани или во општествена соп-
ственост (етажна сопственост). 

На посебен дел од зграда може да постои и 
сопственост на идеални делови. 

Предмет на етажна сопственост можат да би-
дат само одделни станови и одделни деловни прос-
тории. 

Член 2 
Како одделен стан односно одделна деловна 

просторија во смисла на овој закон се смета стан 
односно деловна просторија определени како такви 
со законот за станбени односи односно со Законот 
ЗР деловни простории. 

Член 3 
Етажна сопственост се здобива и престанува 

на начин и по основите што важат за здобивање 
и престанок на сопственоста на недвижности, како 
и на начинот предвиден со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на него. 

Во општествена сопственост се, покрај посеб-
ните делови од згради што преминале или преми-
нуваат во општествена сопственост врз основа на 
прописите за национализација, експропријација 
или конфискација или врз основа на правна ра-
бота на општествено-политичките заедници и ор-
ганизациите на здружен труд, и посебните делови 
од згради за чија изградба дале средства овие оп-
штествено правни лица. 

Посебните делови од згради се во правен про-
мет и можат со правни работи да се здобиваат и 
да се отуѓуваат како и да се пренесуваат меѓу оп-
штествено-правни лица, во границите на законот. 

Одредбите на Законот за промет со земјишта и 
згради се применуваат и на прометот на посебни 
делови од згради, ако со овој закон не е поинаку 
определено. 

Член 4 
Со право на располагање со посебен дел од 

зграда во општествена етажна сопственост се 
здобива општествено-политичката заедница или ор-

тнизацијата на здружен труд, самоуправната инте-
ресна заедница, друга самоуправна организација 
и заедница што ги дала средствата за изградба, 
купување или замена на тој посебен дел од зграда. 

Ако по влегувањето во сила на Законот за на-
ционализација на наемните згради и на градежното 
земјиште, општествено-политичката организација 
или здружение на граѓани дало средства за из-
градба или купување на станбена зграда што спо-
ред тој закон станува општествена сопственост, таа 
организација или здружение се здобива со правото 
на располагање на посебните делови од таквата 
зграда. 

Носителот на правото на располагање со посе-
бен дел од зграда може тоа право да го пренесе 
со надоместок или без надоместок на друго оп-
штествено-правно лице, посебниот дел од згра-
дата да го отуѓи на граѓанин или на граѓанско-прав-
но лице во границите на законот, како и таквиот 
дел од зградата да го даде на користење со сите 
права и обврски што според овој закон ги има 
граѓанинот, сопственик на посебниот дел од згра-
дата. 

Одредбите на овој закон кои се однесуваат на 
сопственикот на посебен дел на зграда се примену-
ваат и на носителот на правото на располагање во 
границите на овластувањата што му припаѓаат спо-
ред став 3 на овој член. 

Член 5 
Со зградата, чии делови се во етажна сопстве-

ност, управуваат станарите и сопствениците на 
посебните делови на начин определен со посебни 
прописи, ако одделни прашања на тоа управува-
ње не се уредени со овој закон. 

Член 6 
На заедничките делови од повекестанбена згра-

да што и служат на зградата како целина (темели, 
главни ѕидови, таван, фасада, скали, ходници, ста-
нот наменет за настој никот На зградата, лифтови, 
електрична, канализациона, водоводна и телефонска 
мрежа, бунари, простории за перење и сушење, 
покрив, визба, уреди за затоплување, светларници, 
оџаци, и ел.) сите сопственици на посебните де-
лови имаат трајно право на користење. 

На заедничките делови на повеќестанбена згра-
да што служат само на некои посебни делови на 
зградата (посебна влезна врата, скали, оџаци, уреди 
за огрев и други уреди, бунари, преградни ѕидови 
меѓу два стана или простории и ел.), сопствениците 
на тие посебни делови имаат трајно право на ко-
ристење. 

Деловите од семејна станбена зграда што и слу-
жат на зградата како целина или само на некои 
нејзини посебни делови, се заедничка и неделива 
сопственост на сите сопственици на посебните де-
лови, односно на сопствениците на чии посебни 
делови им служат. 

Сопствениците на посебните делови се должни 
да учествуваат во трошоците за тековно и инвести-
ционо одржување на заедничките делови од зградата, 
сразмерно со вредноста на нивните посебни делови 
според вкупната вредност на целата зграда, а ако 
заедничките делови служат само на некои посебни 
делови од зградата, сразмерно со вредноста на нив-
ните посебни делови според вкупната вредност на 
овој дел од зградата во кој тие посебни делови се 
наоѓаат. 

Член. 7 
Ако зградата во етажна сопственост е подиг-

ната на градежна парцела во општествена сопстве-
ност, секој сопственик на посебен дел од зградата 
има трајно право на користење на градежната пар-
цела на које е подигната зградата. 

. Ако зградата во етажна сопственост е подиг-
ната на градежна парцела во сопственост на гра-
ѓани, секој сопственик на посебен дел од зградата 
има право на сопственост на идеален дел на тра-
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дежната парцела сразмерно со вредноста на својот 
посебен дел во однос на вкупната вредност на це-
лата зграда. 

Член 8 
Градежната парцела на која е подигната згра-

дата што во целост или делумно е во етажна соп-
ственост и деловите од зградата што и служат на 
зградата како целина или само на некои нејзини 
посебни делови, сопствениците ги користат спо-
ред намената на земјиштето и на тие делови од 
зградата. 

Правата што сопственикот ги има за градеж-
ната парцела на која е подигната зградата и на де-
ловите од зградата што и служат на зградата како 
целина или само на некои нејзини посебни делови 
неделиво се поврзани со неговиот посебен дел од 
зградата и сите промени во правата на овој дел 
од зградата се однесуваат и на тие права. 

Член 9 
Сопственикот на посебен дел од зграда не мо-

же да го користи земјиштето што и служи на згра-
дата како целина или на нејзини посебни делови 
на начин со кој на другите сопственици им го ог-
раничува нормалното користење на тоа земјиште. 

Член 10 
Сопственикот на посебен дел од зграда, чие по-

стојано местожителство не е од местото каде што се 
наоѓа неговиот посебен дел, е должен да овласти 
лице кое постојано живее во местото каде што се 
наоѓа тој дел од зградата за вршење на правата и 
обврските што произлегуваат од овој закон (полно-
мошник). 

Овластувањето за вршење на работи од прет-
ходниот став мора да биде составено во писмена 
форма и заверено од надлежниот орган. 

Сопственикот на посебен дел од зграда е дол-
жен да го извести куќниот совет и организацијата 
за стопанисување со станбените згради во опште-
ствена сопственост, кога неговиот дел се наоѓа во 
станбена зграда со која управува таа организација, 
за лицето што го овластил за свој полномошник. 

Известувањето од претходниот став сопствени-
кот на посебниот дел од зградата е должен да го 
изврши во рок од 60 дена по определувањето на 
својот полномошник. 

Доколку сопственикот од став 1 на овој член 
не определи свој полномошник, куќниот совет мо-
же да определи лице кое во името и за сметка на 
тој сопственик ќе ги врши правата и обврските што 
произлегуваат од овој закон за сопственикот на по-
себниот дел од зградата. 

И 
ПРАВА И ОБВРСКИ НА СОПСТВЕНИКОТ НА 

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД ЗГРАДАТА 

Член 11 
Сопственикот на посебен дел од зграда има 

право тој посебен дел да го отуѓи. 
Сопственикот на посебен дел од зграда е дава-

тел на користење или во закуп на тој посебен дел 
во смисла на Законот за станбени односи и Законот 
за деловните згради и простории. 

Член 12 
Сопственикот на посебен дел од зграда, по однос 

ка управувањето со таа зграда, ги има оние права 
што според посебни прописи му припаѓаат на носи-
телот на станарското право односно на закупувачот 
без оглед на тоа дали во тој посебен дел живее, од-
носно без оглед на тоа дали тој посебен дел го 
користи за вршење на деловна дејност. 

Со одредбата од став 1 на овој член по однос на 
управувањето со зградата, не се засегнува во пра-
вата на трето лице кое тој посебен дел го користи 
како станар или закупец. 

Член 13 
Сопственикот на стан или деловна просторија 

како посебен дел од зграда е должен да ги под-
несува трошоците за тековното одржување на тој ; 
посебен дел. Ј 

Член 14 
Сопственикот на стан, како посебен дел од 

зграда со која управува организацијата за стопа-
нисување со станбените згради во општествена соп-
ственост, должен е да уплатува соодветен дел од 
трошоците за одржување и поправки на заеднич-
ките делови на зградата што и служат на зградата 
како целина или само на некои нејзини посебни де-
лови. 

Со средствата од претходниот став располага 
куќниот совет на зградата. 

Сопственикот од став 1 на овој член е должен 
на организацијата за стопанисување со станбените 
згради во општествена сопственост да и плаќа и 
соодветен дел од трошоците за инвестиционо одр-
жување на заедничките делови на зградата што и 
служат на зградата како целина односно само на 
некои нејзини посебни делови. 

Член 15 
Висината на износите што сопственикот на 

посебниот дел од зграда е должен да ги уплатува 
според одредбите од претходниот член се утврду-
ваат со договорот што тој го склучува со органи-
зацијата за стопанисување со станбените згради во 
општествена сопственост. > 

Договорот од претходниот став сопственикот на 
станот, како посебен дел од зграда, е должен да го 
склучи во рок од 30 дена, и тоа: 

— од денот на предавањето на станот од страна 
на инвеститорот — при изградба на нови станови; 

— од денот на склучувањето на договорот за 
купопродажба — во случај на пренесување на 
сопственоста на станот; 

—. од денот кога на друг начин е прибавена 
сопственоста на станот. 

Со договорот од став 1 на овој член може да 
се определи трошоците за инвестиционо одржување 
на зградата како целина, односно само на некои 
нејзини посебни делови, сопствениците да ги сно-
сат сразмерно со вредноста на нивните посебни 
делови од зградата, кога ќе настане потреба од 
инвестиционо вложување според пресметката за 
извршената инвестиција. 

Во случај на спор за висината на износите од 
ставовите 1 и 3 на овој член, секоја договорна стра-
на може да бара овој износ да го утврди судот во 
вонпроцесна постапка. 

Одлуката на судот од претходниот став го за-
менува договорот од став 1 на овој член. 

Член 16 
Сопственикот на деловна просторија како по-

себен дел од зграда со која управува организаци-
јата за стопанисување со станбените згради во оп-
штествена сопственост, без оглед на тоа дали де-
ловната просторија ја користи сам или ја издава во 
закуп, должен е на таа организација да и ги плаќа 
трошоците за тековно и инвестиционо одржување 
на заедничките делови на зградата што би требало 
да ги плаќа кога тој посебен дел би се користел 
како стан. 

Висината на износот од претходниот став се 
утврдува со договор меѓу организацијата за стопа-
нисување со станбените згради во општествена 
сопственост и сопственикот на деловната просто-
рија како посебен дел на зградата. 

Одредбите од ставовите 2, 3, 4 и 5 од член 15 
на овој закон се однесуваат и на сопственикот на 
деловната просторија како посебен дел на згра-
дата. 

Член 17 
Сопственикот на посебен дел од зграда во соп-

ственост на граѓани учествува во трошоците за 
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тековно одржување на заедничките делови на згра-
дата на начин и во износ што ќе го определи куќ-
ниот совет на зградата, а кој не може да изнесува 
помалку од износот што за оваа намена се пре-
сметува за соодветен стан во општествена сопстве-
ност. 

Средствата од претходниот став можат да се 
користат на начин и под услови што со одлука 
ќе ги определи куќниот совет на зградата. 

Член 18 
Сопственикот на посебен дел од зграда ги врши 

на свој трошок поправките со цел за одржување 
на својот посебен дел од зградата во исправна 
состојба. 

Сопственикот е должен на свој трошок да ги 
изврши поправките на својот посебен дел ако е 
тоа неопходно за да се отстрани штетата на посеб-
ниот дел на друг сопственик или за деловите од 
зградата што и служат на зградата како целина или 
само на посебниот дел на друг сопственик. 

Член 19 
Сопственикот на посебен дел од зграда може, 

во согласност со градежните прописи, на свој 
трошок да врши преправки на својот посебен дел 
од зградата, ако со тие преправки не се засегнува 
во посебниот дел на друг сопственик или во дело-
вите што и служат на зградата како целина или 
на посебниот дел на друг сопственик. 

Сопственикот не може на својот посебен дел 
да врши преправки што би можеле да го нарушат 
архитектонскиот лик на зградата, или да ја 
намалат сигурноста или стабилноста на зградата 
или на заеднички дел на зграда односно на по-
себен дел на друг сопственик како и нафтне дело-
ви на друг начин да им нанесе штета. 

Член 20 
Поправките на деловите од семејна станбена 

зграда во сопственост на граѓани што и служат на 
зградата како целина, како и преправките на таква 
зграда, можат да се вршат врз основа на спогодба 
на сопствениците од сите посебни делови на згра-
дата. 

Поправките и преправките на деловите од се-
мејна станбена зграда во сопственост на граѓани 
што им служат на посебните делови на некои соп-
ственици се вршат врз основа на спогодба на тие 
сопственици. 

Ако до спогодба не дојде, општинскиот суд, по 
предлог од заинтересираниот сопственик на посеб-
ниот дел, ќе одлучи во вонпроцесна постапка дали 
ќе се извршат определени поправки односно пре-
правки, водејќи притоа сметка дали таквите по-
правки односно преправки се целесообразни и оп-
равдани. 

Во случај од претходниот став судот истовре-
мено ќе одлучи кои сопственици и во кој сразмер 
ги поднесуваат трошоците на поправките односно 
преправките, и ќе води сметка за тоа на кои по-
себни делови и во која мера им користат поправ-
ките или преправките што треба да се извршат. 

Член 21 -
Одредбите од оваа глава кои се однесуваат на 

правата и обврските на сопственикот на посебен 
дел од семејна станбена зграда во сопственост на 
граѓани, согласно важат и во поглед на правата и 
обврските на сопствениците на оние делови на ис-
тата зграда на кои не постои етажна сопственост. 

III 
ЗАЕМНИ ОДНОСИ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА 

ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ 

Член 22 
Заемните односи на сопствениците што про-

излегуваат од етажната сопственост во една зграда 
се определуваат со договор (договор за заемни од-
носи), доколку со овој закон не е определено пои-
наку. 

Договорот за заемни односи особено содржи: 
— одредби за управувањето со зградата; 
— одредби за начинот, условите и редот на ко-

ристењето на заедничките простории и уреди во 
зградата; 

— висината на износите и начинот на плаќање 
на трошоците за инвестиционо одржување на за-
едничките делови на зградата што е во сопстве-
ност на граѓани; 

— одредби за куќниот ред на зградата; 
— ДРУГИ одредби со кои се регулираат праша-

њата што произлегуваат од користењето на заед-
ничките делови на зградата. 

Член 23 
Договорот за заемните односи мора да биде 

составен во писмена форма и потпишан од соп-
ствениците на посебните делови од зградата. 

Договорот што не е составен во писмена форма 
нема правно дејство. 

Договорот од став 1 на овој член што го склу-
чиле повеќе од половината сопственици на посеб-
ните делови од зграда задолжително се применува 
и на другите сопственици на посебните делови од 
таа зграда, доколку во рок од 30 дена од потпишу-
вањето договорот не биде оспорен. 

По спорот од претходниот став одлука донесува 
судот во вонпроцесна постапка. Одлуката на судот 
го заменува договорот за заемни односи во оспо-
рениот дел. 

Член 24 
Правниот следбеник на сопственикот на посеб-

ниот дел од зградата стапува во правата и обврските 
на својот претходник што се утврдени со договорот 
за заемните односи. 

Член 25 
Договорот за заемните односи може да се ме-

нува со писмена согласност на сопствениците на 
посебните делови, на чии права се однесува таа 
измена. 

Во случај на измени и дополнувања на дого-
ворот за заемни односи се применуваат одредбите 
од член 23 на овој закон. 

Член 26 
Ако зградата делумно пропаѓа или стане не-

употреблива, таа ќе се поправи според одредбите 
па договорот или според дополнителна спогодба на 
сопствениците на посебните делови. 

АКО СО договорот не се предвидени такви по-
правки ниту сите сопственици на посебните делови 
дополнително се спогодиле за тие поправки, соп-
ствениците што се спогодиле за тоа имаат право 
да ги откупат посебните делови на другите соп-
ственици. 

Ако сопствениците не се спогодат за откупната 
пена, неа ќе ја утврди судот во вонпроцесна пос-
тапка според прометната вредност на тие посебни 
делови. 

Ако не дојде до откуп, зградата ке се продаде 
по барање на некои од сопствениците преку суд на 
јавна продажба. 

Цената постигната со јавната продажба ќе се 
раздели меѓу сопствениците на посебните делови 
сразмерно со прометната вредност на нивните де-
лови според вкупната прометна вредност на це-
лата зграда, земајќи ја предвид вредноста на по-
себните делови на целата зграда на денот на јав-
ната продажба. 

Член 27 
Заедничките составни делови на повеќестан-

бена зграда што и служат на зградата како цели-
на или само на некои посебни делови од зградата, 
сопствениците ги користат на начин кој им овоз-
можува на сите сопственици нормално користење 
и употреба на тие делови. 
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Член 28 
Сопственик на посебен дел од зграда должен 

е да дозволи во станот односно во деловната прос 
тори ја да се вршат работи што се неопходни за от-
странување на дефектите на тој или на друг стан 
односно деловна просторија, доколку на друг на-
чин тие не можат да се отстранат или доколку нив-
ното отстранување бара несразмерно поголеми тро-
шоци. 

По завршувањето на работите од претходниот 
став, просториите во кои се извршени тие работи 
мора да бидат доведени во првобитна состојба за 
сметка на лицето што тие работи ги извршило. 

Член 29 
Трошоците што се нужни за користење на за-

едничките делови во зградата (осветлување на 
скалите и визбите, трошоци за вода во заеднич-
ките перални и ел.) ги сносат сопствениците на по-
себните делови од зградата односно носителите на 
станарското право на становите во таа зграда, 
сразмерно според бројот на членовите што го ко-
ристат станот (членови на домаќинството, станари, 
потстанари). 

Член 30 
При отуѓувањето на гаража која се наоѓа во 

составот на зградата или на градежно земјиште 
што на зградата и служи како целина или само на 
некои посебни делови од зградата, во случај кога 
отуѓувањето се врши одделно од станот, првенствено 
право на купување имаат сопствениците на стано-
вите како посебни делови од зградата односно на 
носителите на станарското право на становите во 
таа зграда. 

Во случаите од претходниот став не може да 
се изврши отуѓување на гаража на лице кое не ко-
ристи стан во таа зграда под поповолни услови од 
оние што се понудени на сопствениците на станови 
како посебни делови од зградата односно носителите 
на станарског право. 

Член 31 
Во случај од претходниот член продавачот е 

должен понудата за продажба на гаражата, со 
означување на цената и другите услови на про-
дажбата, да ја поднесе на куќниот совет, кој е дол-
жен во рок од 3 дена од приемот на понудата да ја 
истакне на јавен увид на сопствениците на посеб-
ните делови и носителите на станарското право во 
зградата. 

Изјавата за прифаќање на понудата се подне-
сува непосредно на продавачот во рок од 15 дена од 
денот на истакнувањето на понудата. 

Доколку во рокот од претходниот став понудата 
не биде прифатена ниту од еден сопственик однос-
но носител на станарско™ право во зградата, про-
давачот може гаражата да ја продаде на друго 
лице под условите наведени во понудата или за 
повисока продажна цена. 

Кога според условите на понудата цената треба 
во целост или делумно да се исплати во готово, из-
јавата за прифаќање на понудата може да има 
дејство само доколку во рокот од став 2 на овој 
член на понудувачот или кај општинскиот суд на 
чие подрачје се наоѓа гаражата биде исплатен од-
носно депониран целиот износ кој според понудата 
треба да се исплати во готово. 

Член 32 
Во случај понудата за продажба на гаража да 

биде прифатена од повеќе сопственици на посебни 
делови од зградата односно носители на станарско 
право, продавачот самостојно одлучува на кое за-
интересирано лице ќе му ја продаде гаражата. 

Член 33 
Ако граѓанин продаде гаража спротивно на 

предвидените услови од член 30 и 31 на овој за-
кон, секое заинтересирано лице, кое согласно со 
одредбите на овој закон има првенствено право на 

купување на гаража, може по судски пат да бара 
продажбата да се поништи и сопственикот нему, 
под истите услови, да му ја продаде гаражата. 

Тужба поради повреда на правото на првен-
ствено купување може да се поднесе во рок од 30 
дена од денот кога заинтересираното лице од прет-
ходниот став дознало за продажбата. 

Тужителот е должен во рокот за поднесување 
на тужба поради повреда на правото на првен-
ствено купување кај општинскиот суд на чие по-
драчје се наоѓа гаражата да го положи износот 
на куповната цена што според 'склучениот договор 
стасал за плаќање од денот на поднесувањето на 
тужбата. 

По истек на 6 месеци од денот на извршеното 
пренесување во јавните книги не може да се под-
несе тужба поради повреда на правото на првен-
ствено купување на гаражи. 

Член 34 
Одредбите од оваа глава согласно ќе се при-

менуваат и по однос на сопствениците на оние 
делови од иста зграда на кои не постои етажна соп-
ственост. 

IV 
УКНИЖУВАЊЕ НА ЕТАЖНА СОП-

СТВЕНОСТ 

Член 35 
Сопственикот на згради односно носителот на 

правото на располагање со зграда што не е во 
етажна сопственост може да бара укнижување 
на сопственост на одделен посебен дел, на повеќе 
посебни делови или на сите посебни делови од таа 
зграда што можат да бидат предмет на етажна соп-
ственост. 

Член 36 
Укнижувањето на сопственоста на посебни де-

лови од згради се врши според посебни прописи. 
V 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Сопственик на посебен дел од зграда, чие мес-

тожителство е надвор од местото каде што се наоѓа 
неговиот посебен дел од зграда, е должен во рок 
од 60 дена по влегувањето во сила на овој закон 
да постапи согласно со одредбите од член 10, став 
1—4 на овој закон. 

Доколку сопственикот на посебен дел од зграда 
не постапи согласно одредбата од претходниот став, 
куќниот совет ги има овластувањата од член 10, 
став 5 на овој закон. 

Член 38 
Секој сопственик на идеален дел од зграда 

има право да бара неговата идеална сопственост 
да се преправи во етажна сопственост на опреде-
лен посебен дел од зграда, ако е тоа можно со ог-
лед на вредноста на тој идеален дел, големината 
на зградата, бројот на нејзините простории и нив-
ниот распоред. 

Ако сите сопственици на идеални делови се 
согласат идеалната сопственост да се претвори во 
етажна сопственост, тие се должни за тоа да сос-
тават писмен договор. 

Ако не дојде до спогодба на сите сопственици, 
по барање за преправање на идеалната сопственост 
во етажна сопственост решава, според правилата 
на вонпроцесната постапка, општинскиот суд на чие 
подрачје се наоѓа зградата. 

Член 39 
Сопствениците на идеални делови од зграда 

можат со договор да определат одделни посебни 
делови од зградата да ги користат како сопстве-
ници на тие делови додека својата идеална соп-
ственост не ја преправат во етажна сопственост 
според важечките прописи. 
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Меѓусебните односи на сопствениците што склу-
чиле договор според одредбата од претходниот 
став се утврдуваат според одредбите .на овој закон 
и тоа со договор. 

Член 40 
Сопствениците на станови и деловни простории 

како посебни делови од зграда со кои управува 
организацијата за стопанисување со станбените 
згради и станови во општествена сопственост, дол-
жни се во рок од 6 месеци по влегувањето во сила 
на овој закон да склучат договори за тековно и 
инвестиционо одржување на заедничките делови од 
зградата согласно со одредбите на членовите 14, 
15 и 16 на овој закон. 

Доколку во рокот од претходниот став не 
биде склучен договор, по барање од секоја дого-
ворна страна висината на износот од договорот 
ќе го утврди судот во вонпроцесна постапка. 

Одлуката на судот од претходниот став го за-
менува договорот од став 1 на овој член. 

Член 41 
Овој закон влегува во сила осмиот ден ло 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА СТВАРНАТА НАДЛЕЖНОСТ 
НА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ 

Се прогласува Законот за стварната надлеж-
ност на редовните судови, 

што Собранието на Соц:: ја листичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
24 април 1974 година. 

Број 03-1080 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА СТВАРНАТА НАДЛЕЖНОСТ 

НА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ 

Член 1 
До денот определен со Законот за редовните 

судови, постојните судови во Социјалистичка Ре-
публика Македонија ја задржуваат својата над-
лежност според постојните прописи. 

Член 2 
Од денот кога ќе престанат со работа Врхов-

ниот суд на Југославија и Врховниот стопански суд, 
Врховниот суд на Македонија е надлежен да од-
лучува по предметите од надлежноста на Врхов-
ниот суд на Југославија, а Вишиот стопански суд 
по предметите од надлежноста на Врховниот сто-
пански суд, освен по предметите што спаѓаат во 
надлежност на Сојузниот суд. 

Член 3 
Кога претседателот на Врховниот суд на Ма-

кедонија ќе утврди дека судската практика е не-
изедначена во прашањата што се од значење за 
единството во примената на републичките закони 
од страна на судовите од општа надлежност и сто-
панските судови, или дека во врска со неизедна-
чената примена на републички закон кај судовите 
од општа надлежност и стопанските судови треба 
да се заземаат начелни ставови и начелни правни 
мислења, закажува заедничка седница на Врхов-
ниот суд на Македонија и Вишиот стопански суд. 

Претседателот на Врховниот суд на Македонија 
ќе свика заедничка седница и кога тоа ќе го по-
бара претседателот на Вишиот стопански суд. 

Заедничката седница ја сочинуваат претседате-
лот и судиите на Врховниот суд на Македонија и 
претседателот и судиите на Вишиот стопански суд. 

За одржување на заедничката седница е по-
требно присуство на најмалку две третини од су-
диите на секој суд. 

Се смета дека определениот став е заземен кога 
за него гласале мнозинството од присутните чле-
нови на заедничката седница. 

На заедничка седница се определуваат делега-
тите за заедничката седница на Сојузниот суд, ре-
публичките врховни судови, покраинските врховни 
судови и Врховниот воен суд за заземање на начел-
ни ставови по прашања што се од интерес за при-
менувањето на сојузни прописи. 

Делегатите се определуваат посебно за секоја 
заедничка седница. 

Поблиски одредби за работата на заедничката 
седница се пропишуваат со деловникот што го до-
несува заедничката седница. 

Член 4 
По барањата за заштита на законитоста против 

правосилни одлуки на стопанските судови, освен 
по предметите за чие решавање е надлежен Сојуз-
ниот суд, решава Врховниот суд на Македонија. 

Врховниот суд на Македонија, по барањата од 
претходниот став и во споровите за надлежност ме-
ѓу судовите од општа надлежност и стопанските 
судови, решава во совет составен од 5 судии, од кои 
претседателот и двајца членови се судии на Врхов-
ниот суд на Македонија, а другите двајца членови 
се судии на Вишиот стопански суд. 

Член на овој совет не може да биде судија кој 
веќе одлучувал по односниот предмет. 

Член 5 
Постапката по предметите што е започната, а 

нема да биде довршена кај Врховниот суд на Ју-
гославија и Врховниот стопански суд со денот на 
престанувањето на нивната работа, и постапката 
по предметите по кои тече рокот за правен лек за 
кој решаваат овие судови, како и постапката по 
предметите што се решени, а на странките не им се 
врачени одлуки на кои имаат право да изјават 
правен лек за кој решаваат овие судови, ќе ја до-
вршат правосилно по прописите по кои е започ-
ната постапката по тие предмети и тоа: Врховниот 
суд на Македонија — предметите за чие решавање 
бил надлежен Врховниот суд на Југославија, од-
носно Вишиот стопански суд — предметите за 
чие решавање бил надлежен Врховниот стопан-
ски суд. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на постапката по предметите за чие решавање, спо-
ред одредбите на Уставот на СФРЈ, е надлежен 
Сојузниот суд. 
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Член 6 
По предметите од член 2 и 5 на овој закон, 

Врховниот суд на Македонија одлучува во совет 
составен од 5 судии, а Вишиот стопански суд во 
совет составен од тројца судии и двајца судии-по-
ротници. 

Член на советот не може да биде судија одно-
сно судија-поротник кој веќе одлучувал по одно-
сниот предмет. 

Член 7 
Судиите-поротници, кои на денот на влегува-

њето во сила на овој закон се затечени на таа 
функција, продолжуваат да ја вршат функцијата 
на судија-поротник до денот определен со Законот 
за редовните судови. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

150. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

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

НУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за стапките на данокот на доход на органи-
зациите на здружениот труд и за даночните олес-
нувања и ослободувања, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на ' седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 ап-
рил 1974 година. 

Број 03-1086 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

НИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 1 
Во Законот за стапките на данокот на доход 

на организациите на здружениот труд и на даноч-
ните олеснувања и ослободувања („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/74), по членот 3 се додава нов член 
3-а, кој гласи: 

„Обврзниците на данокот на доход од членот 6, 
став 2 од Законот за данокот на доход на органи-
зациите на здружениот труд се ослободуваат од 
плаќање на данок на доход за 1974 година". 

Член 2 
Во членот 4, точката на крајот се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „освен на при-
мањата од работен однос на уживателите на пен-
зии кои врз основа на таквата работа немаат свој-
ство на осигуреник и на примањата на работа по-
долга од полното работно време". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а одредбите 
на членовите 1 и 2 ќе се применуваат од 1. IV. 1974 
година. 

151. 

Врз основа на член 386, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИН-
ВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИ-

ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за пренесување на средствата 
на Социјалистичка Република Македонија за инве-
стиции во стопанството врз организациите на здру-
жениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 ап-
рил 1974 година. 

Број 03-1085 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за пренесување на средствата на 

Социјалистичка Република Македонија за инвести-
ции во стопанството врз организациите на здруже-
ниот труд („Службен весник на СРМ" бр. 9/74), во 
членот 5, став 1, точката 3, зборовите: „на сите ор-
ганизации на здружениот труд" се заменуваат со 
зборовите: „на организациите на здружениот труд 
од областа на стопанството во Републиката". 

Член 2 
По членот 9, се додава нов член 9а, кој гласи: 
„На товар на средствата од членот 4, став 1, 

алинеја 4 од овој закон, може од приливот на сред-
ствата на Републиката во 1974 година да потроши 
износ од 20 милиони динари за истата намена". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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152. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за заштита при работа, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
24 април 1974 година. 

Број 03-1109 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 

ПРИ РАБОТА 

Член 1 
Во Законот за заштита при работа („Службен 

Бесник на СРМ" бр. 45/73 год.), по член 79 се до-
дава нов член 79а кој гласи: 

„До донесувањето на соодветни прописи ќе се 
применуваат како републички прописи, прописите 
донесени врз основа на Основниот закон за зашти-
та при работата („Службен лист на СФРЈ" бр. 15/65 
год.) и тоа: 

1) Општиот Правилник за хигиенски и технич-
ки заштитни мерки при работењето, освен одред-
бите од членовите од 26 до 32, од 50 до 75, од 78 до 
86, од 88 до 99, од 104 до 151 („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 16/47 и 36/50 год.): 

2) Наредбата за задолжително снабдување на 
работниците со газирана солена вода во одделени-
јата со висока температура („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 40/47 год.); 

3) Наредбата за задолжително вршење на пе-
риодични медицински прегледи на работниците 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 48/47 год.); 

4) Правилникот за хигиенските и техничките за-
штитни мерки при работењето во графичките прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 56/47 год.); 

5) Правилникот за заштитните мерки при ра-
ботењето со рендгенски уреди и радиоактивни ма-
терии („Службен лист на ФНРЈ" бр. 100/47 год.); 

6) Правилникот за заштитните мерки про-
тив опасноста од електрична струја во работните 
простории и работилница („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 107/47 год.); 

7) Правилникот за хигиенски и технички заш-
титни мерки при работењето во фабриките за стак-
ло — стаклари („Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/48 
год.); 

8) Правилникот за хигиенските и техничките 
заштитни мерки при работењето во каменоломи и 
тулани како и кај вадењето на глина, песок и ча-
кал („Службен лист на ФНРЈ" бр. 69/48 год.); 

9) Правилникот за заштитните мерки при раку-
вање со експлозив и лагумање (минирање) во руд-
ниците и каменоломите, како и при други работи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 98/49, прилог бр. 8); 

10) Правилникот за техничките и здравствено-
техничките заштитни мерки на пловните објекти 
на внатрешната пловидба („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 20/50, прилог бр. 2); 

11) Правилникот за техничките и здравствено-
технички заштитни мерки на работите при хеми-
ско-технол описите процеси („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 55/50, прилог бр. 9); 

12) Правилникот за техничките и здравствено-
техничките заштитни мерки при работата во црната 
металургија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 7/55 год.); 

13) Правилникот за хигиенските и техничките 
заштитни мерки при нуркачките работи („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 36/58); 

14) Правилникот за хигиенско-техничките за-
штитни мерки при работите на истражување и екс-
плоатација на нафта и земни гасови со длабински 
дупнатиот („Службен лист на ФНРЈ" бр. 46/60 год.); 

15) Правилникот за хигиенско-техничките за-
штитни мерки при работата на преработката и об-
работката на метали („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
40/61 год.); 

16) Правилникот за хигиенско-техничките заш-
титни мерки при работата на механичка преработка 
и обработка на дрво и слични материјали („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 40/61); 

17) Правилникот за хигиенско-техничките заш-
титни мерки при работата на експлоатација на шу-
ми („Службен лист на ФНРЈ" бр. 41/61) год.); 

18) Правилникот за заштита при работа при 
термичко обработување на легури од лесни метали 
во бањи со интратни сили („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 48/65); 

19) Правилникот за заштита при работа при 
одржување на моторни возила и при превоз со мо-
торни возила („Службен лист на СФРЈ" бр. 55/65); 

20) Правилникот за заштита при работа при то-
варење на товари на товарни моторни возила и при 
истовар на товари од такви возила („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 17/66); 

21) Правилникот за заштита при работата и за 
техничките мерки за развивачи на ацетилен и за 
ацетиленеки станици, освен одредбите на член 79, 
став 2 и член 81 од Правилникот („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 6/67, 29/67 и 27/69); 

22) Правилникот за општите мерки и нормати-
ви за заштита при работа на орудијата за работа 
и уредите („Службен лист на СФРЈ" бр. 18/67); 

23) Правилникот за посебните здравствени ус-
лови и за постапката за нивното утврдување ка^ 
работниците што учествуваат во вршењето на же-
лезничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ" бр. 
25/67); 

24) Правилникот за периодичните испитувања 
на орудијата за работа и уредите, хемиските и био-
лошките штетности и микроклимата, освен одред-
бите од членовите 1, 18, 19 и 20 („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 26/67 год.); 

25) Правилникот за општите мерки и нормати-
ви за заштита при работа за градежните објекти 
наменети за работни и помошни простории („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 27/67, исправки во 29/67 и 
41/68 год.); 

26) Наредбата за забрана на употребата на мо-
торни бензини за одма ступање, миење или чистење 
на метални делови и предмети од друг материјал 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 23/67 год.); 

27) Правилникот за техничките прописи за гро-
мобрани („Службен лист на СФРЈ" бр. 13/68 год.); 

28) Правилникот за техничките мерки за погон 
и одржување на електро-енергетските постројки 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 19/68 год.); 

29) Правилникот за заштита при работа во зем-
јоделството („Службен лист на СФРЈ" бр. 34/68 год.); 

30) Правилникот за обезбедување на сместува-
ње и исхрана на работниците односно .нивниот пре-
воз од местото на живеење до местото на работа и 
назад („Службен лист на СФРЈ" бр. 41/68 год.); 

31) Правилникот за заштита при работа во гра-
дежништвото („Службен лист на СФРЈ" бр. 42/68 
год.); 
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32) Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за складирање и чување карбид 
и манипулирање со карбид („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 25/69 год.); 

33) Правилникот за општите мерки и нормати-
ви за заштита при работа со дигалки („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 30/69, исправка во 41/69 год.); 

34) Правилникот за средствата за лична зашти-
та при работа и за личната заштитна опрема („Слу-
жбен лист на СФРЈ" бр. 35/69 год.); 

35) Правилникот за заштита при работа при 
изработката на експлозиви и барут и при манипу-
лирање со експлозиви и барути („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 55/69 год.); 

36) Правилникот за заштита при работа на же-
лезниците („Службен лист на СФРЈ" бр. 6/70 год.); 

37) Правилникот за заштита при работа и ус-
ловите при монтажа на челични конструкции 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 29/70 и 32/70 год.); 

38) Правилникот за посебни мерки и нормативи 
за заштита при работа при преработката на кожи, 
крзно и отпадоци од кожи („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 47/70 год.); 

39) Правилникот за техничките мерки и услови 
за лифтови („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/70 год.); 

40) Правилникот за опремата и за постапката 
за укажување на прва помош и за организирање на 
службата за спасување во случај на незгода при 
работата („Службен лист на СФРЈ" бр. 21/71 год.); 

41) Општествениот договор за минималните 
стандарди на животните и работните услови на гра-
дежните работници („Службен лист на СФРЈ" бр. 
28/71); 

42) Правилникот за општите мерки и нормативи 
за заштитата при работата од бука во работните 
простории („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/71 год.)". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

153. 
Врз основа на член 19 од Законот за Републич-

киот фонд за кредитирање на побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 24/66, 11/72 и 40/72), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 24 април 1974 година и на седницата на Сто-
панскиот собор, одржана на 24 април 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 
ЗА 1973 ГОДИНА 

Се одобрува завршната сметка на Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот стопански раз-
виток на недоволно развиените краишта за 1973 го-
дина што ја донесе Управниот одбор на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта на сед-
ницата одржана на 4. IV. 1974 година и тоа: 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1088 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

154. 

Врз основа на член 10 и член 34 точка 8 од 
Законот на Народната банка на Македонија („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 45/72), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 24 април 1974 
година и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 24 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1973 ГОДИНА 

Се потврдува Завршната сметка на Народната 
банка на Македонија за 1973 година што ја донесе 
Советот на Народната банка на Македонија на сво-
јата седница одржана на 26 февруари 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1087 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

155. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 24 ап-
рил 1974 година, и на седницата на Социјално-
здравствениот собор одржана на 24 април 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА И ЕПИДЕМИО-

ЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО СРМ 
ВО 1974 ГОДИНА 

а) вкупни средства 106.432.682 динари 
б) неповратни средства и не-

посредни расходи 17.601.128 динари 
в) кредити дадени од Фондот 84.941.285 динари 
г) непотрошени средства на 

31. ХИ. 1973 година 3.890.269 динари 

Во текот на 1974 година ќе продолжи спрове-
дувањето на мерките и дејностите насочени кон ре-
шавање на нај приоритетните проблеми во подобру-
вањето на санитарно-хигиенската и епидемиолош-
ката состојба во СРМ, со што ќе продолжат дејко-
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стите и мерките што беа планирани и кои се започ-
нати во 1971 година кога почна да се реализира 
Акционата програма. 

Во текот на 1974 година се предвидува следниот 
обем на работи по задачи: 

II 

Значително намалување на морбидитетот од 
цревен тифус, паратифус, дизентерија и заразна 
жолтица преку подобрување на хигиенските при-
лики, првенствено со решавање на водоснабдува-
њето и отстранувањето на отпадните води и ма-
терии. 

Во текот на 1974 година ќе се пристапи кон 
обезбедување на доволни количества хигиенски ис-
правна вода за пиење во определен број селски 
населби. Како критериум за приоритет при парти-
ципацијата на Републиката во изградбата на водо-
водите ќе се земат критериумите предвидени во 
тригодишната програма. 

Собранијата на општините ќе учествуваат во 
оваа акциона програма и треба да изготват свои 
програми, усогласени со републичката. 

Во текот на 1974 година се предвидува Репуб-
ликата да учествува во изградбата на 70 селски 
водоводи во 30 општини, со околу 140 км. водо-
водни цевки од разни профили и соодветни мате-
ријали. Договарањето со општинските собранија за 
доделување на помошта, дистрибуцијата на цевки-
те како и стручната помош во планирањето и реа-
лизацијата на програмата за изградба на селски во-
доводи ќе се врши преку Републичкиот завод за 
здравствена заштита. Санитарниот надзор при из-
градбата ќе се врши преку овластени републички 
санитарни инспектори вработени во Републичкиот 
завод, а по овластување од главниот републички 
санитарен инспектор согласно со Законот за сани-
тарна инспекција, во соработка со општинските ор-
гани за санитарна инспекција во чија надлежност 
спаѓа вршењето на надзорот. 

Паралелно со водоснабдувањето, како извонред-
но важна мерка за спречување на појавата и ши-
рењето на цревните заразни болести ќе се решава 
отстранувањето и крајната диспозиција на фекал-
ните отпадни материи. Заради поефикасна при-
мена на донесените одлуки на општинските собра-
нија за изградба на хигиенски ѓубришта и клозети 
во населбите или делови од населбите без канали-
зација, собранијата на општините ќе треба да пред-
видат услови и можности за изградба на овие об-
јекти според одлуките. 

Учеството на Републиката во изградбата на во-
доводите по селата ќе се условува со реализација 
на донесените одлуки во врска со изградбата од-
носно реконструкцијата на клозетите и ѓубриштата. 

За намалување на морбидитетот ќе се презе-
мат следните мерки: задолжително пријавување и 
евиденција на сите заболувања, рано и активно из-
наоѓање на болните, лабораториска дијагноза, епи-
демиолошка анкета, дезинфекција во жариштата, 
здравствено просветување. 

За епидемиско заболување задолжително треба 
да биде известен, по најбрз пат, Републичкиот за-
вод за здравствена заштита — Скопје. 

Покрај овие општи мерки што важат за сите 
цревни заразни заболувања, како посебни мерки 
ќе се преземаат: 

За цревниот тифус и паратифус: 
— задолжителна хоспитализација, 
—имунизација според епидемиолошката инди-

кација, 
— систематско испитување на клицоносителите, 

на преболените, евиденција и надзор над трајните 
клицоносители како и испитувања на клицоносител-
ство на контактите од болните. 

За заразната жолтица: 
— задолжителна хоспитализација. 
Покрај редовните дејности против цревните за-

разни болести предвидени со Законот за заразните 

болести во текот на 1974 година ќе се извршуваат 
посебни епидемиолошки испитувања и дејности. 

Ќе се извршат подетални годишни анализи за 
состојбата и движењето на цревните зарази во Ре-
публиката, систематско испитување на клицоноси-
телството на салмонели и шигели во 6 градови 
(Скопје, Куманово, Тетово, Струмица, Битола и Ох-
рид) кај децата од училишна возраст, како и систе-
матско одредување на бактериите од фека лио по-
текло на прстите на рацете кај тие деца. 

На овој начин цревните заразни заболувања ќе 
се стават под зајакнат епидемиолошки надзор, ќе 
се добијат податоци за пејсажот на типовите на 
цревните инфекции и ќе се даде процена на фе-
ка лната контаминација на рацете кај училишните 
деца, се со цел за откривање на доминантните па-
тишта на ширење на цревните зарази заради поу-
спешно нивно сузбивање. 

Со епидемиолошките испитувања се предвидува 
да се опфатат околу 1.050 деца 4 пати во текот на 
1974 година. 

III 
Следење на санитарната состојба на површин-

ските води и водотеци во СРМ, следење на проб-
лемот на аерозагадувањето во населбите каде што 
постои опасност од индустриско загадување на 
атмосферата. 

Во текот на 1974 година Хигиенско-епидемио-
лошкиот одред — Скопје ќе ја следи санитарната 
состојба на површинските води и водотеци и тоа: 
реката Вардар со притоките — Црна со Драгор и 
Брегалница и Злетовската Река, Пчиња, Треска и 
Лепенец — како главен реципиент на отпадните 
води од населбите и индустријата во Републиката, 
реките Струмешница и Радика, природните и веш-
тачките езера: Охридското, Преспанското, Дојран-
ското, Дебарското и Мавровското. 

На точно определени профили — спротивно и 
низводно од главните загадувачи (населби и инду-
стриски објекти), на местата каде што се влеваат 
главните притоки како и местата што се користат 
за туризам и рекреација, ќе се земаат систематски 
примероци за физикохемиска и микробиолошка 
анализа, а за реката Вардар истите профили и при-
мероци за вкупната сета радиоактивност. Вакви си-
стематски примероци од сите профили ќе се зе-
маат во текот на 1974 година четири пати т. е. во 
сите годишни сезони по еднаш. Испитувањата ќе 
се вршат по стандардни методи, а според Пра-
вилникот за опасните материи кои не смеат да се 
внесуваат во води („Службен лист на СФРЈ" бр. 
3/66). Освен наведените, на реката Вардар вакви 
систематски примероци ќе се земаат и ќе се ана-
лизираат по истата методологија секој месец на 
следните профили: Драчево, над и под Титов Ве-
лес, Криволак и кај Гевгелија. 

Резултатите од извршените испитувања ќе му 
бидат презентирани на Републичкиот секретаријат 
за здравство и социјална политика, заради презе-
мање на потребните мерки. 

За подобрување на санитарно-хигиенската по-
ложба во загрозените населби од индустриско зага-
дување на атмосферата, општинските собранија во 
текот на 1974 година треба да ја организираат служ-
бата за контрола на чистотата на воздухот или на 
друг начин да обезбедат вршење на контрола на 
чистотата на воздухот над својата територија. Кон-
тролата ќе се врши по стандардните методи што се 
применуваат во нашата земја, т. е. регистрирање на 
таложниот прав во седиментатори, а прашина што 
лебдее, чадот и сулфурдиоксидот — со гасомер:!. 

Републичкиот завод за здравствена заштита 
— Скопје и хигиенско-епидемиолошките служби во 
организациите на здружен труд во здравството ја 
вршат контролата на чистотата на воздухот во 
Скопје, Титов Велес, Битола и Куманово со наве-
дените методи. Со методата за мерење таложната 
прашина ќе се определува на 10 мерни места во 
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Скопје, 5 во Битола и 4 во Титов Велес. Со мето-
дата на гасомери ќе се следи секојдневниот просек 
на чадот и сулфурдиоксидот на три мерни места во 
Скопје, а по две во Титов Велес и Битола, еден во 
Куманово. 

На крајот на годината ќе се изготви билтен за 
движењето на аерозагадувањето, кој ќе му биде 
презентиран на Републичкиот секретаријат :*а 
здравство и социјална политика како и на општин-
ските служби за контрола на чистотата на возду-
хот со цел да се донесат и спроведат потребните 
мерки. 

IV 

Отпочнување на процесот на ерадикација на 
дифтеријата, детската парализа, тетанусот на ново-
роденчињата и значително намалување на морбиди-
тетот од црната кашлица. 

По Акционата програма за 1974 година ќе се 
продолжи со мерките и дејностите за искоренување 
на дифтеријата, детската парализа, тетанусот кај 
новороденчињата и значително намалување на цр-
ната кашлица. 

Имунизацијата против заразните болести ќе се 
спроведува според Програмата за задолжителна 
имунизација во СР Македонија за 1974 година што 
ја донесува Републичкиот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика. 

Посебно внимание ќе се обрне на средувањето 
на документацијата за задолжителната имуниза-
ција, како и ќе се обезбеди точен увид во пропуш-
тените од минатите години со цел за нивно иму-
низирање. 

Ќе се интензивира стручнометодолошката по-
мош за планирањето и изведувањето на задолжи-
телната имунизација како и санитарно-инспекцис-
киот надзор над нејзиното спроведување. 

Детска парализа 
При појава на заболување од детска парализа 

или сомневање во неа ќе се преземат следните 
мерки: 

— пријавување на заболувањето до Републич-
киот завод за здравствена заштита по телеграф-
скиот пат во рок од 24 часа од поставувањето на 
клиничката дијагноза за заболување или сомне-
вање во него, 

— хоспита лиз аци јата на болните и сомнител-
ните во Клиниката за заразни болести —> Скопје 
или стационарна установа со специјализиран ка-
дар и опрема, 

— задолжителна вирусолошка и серолошка ди-
јагностика, 

— епидемиолошка анкета, 
— испитување на опфатот и успехот на иму-

низацијата во општините каде што ќе се појави 
ова заболување, 

— ќе се изврши детален преглед на докумен-
тацијата за извршената вакцинација на заболените 
како и во населбите каде што ќе се појави забо-
лување, 

— вирусолошки прегледи на здрави деца. 
Со Програмата за имунизација се предвидува 

да бидат опфатени децата што стасале за имуни-
зација редовно според календарот за имунизација, 
како и одреден број според епидемиолошките инди-
кации во местата каде што имунизацијата досега 
била запоставена или, пак, ова заболување се по-
јавило во епидемиска форма. 

Епидемиолошките испитувања ќе ги опфатат: 
а) вирусолошките прегледи за поставување на 

дијагноза (изолација на вирус на полио, ЕСНО и 
коксеки) од околу 30 болни или сомнителни на 
детска парализа и парни серуми од нив за серо-
лошка дијагноза. Исто така, ќе се зема материјал 
за изолација на вирусот на детска парализа кај 
здравите деца во општините (населбите) каде што 
ќе се регистрираат заболувања, при што ќе бидат 
прегледани околу 60 материјали, 

б) епидемиолошката анкета на сите болни и 
сомнителни болни, што ќе биде извршена од лекар 
специј алист-епидемиолог. 

Дифтерија 
При појава или сомневање на заболување од 

дифтерија ќе се преземат следните мерки: 
•— пријавување на заболувањето во Републич-

киот завод за здравствена заштита — Скопје, те-
леграфски, во рок од 24 часа од поставувањето 
на клиничката дијагноза за заболувањето или сом-
невањето во заболувањето, 

— хоспитализација на одделение за заразни 
болести, 

— епидемиолошка анкета, 
— активно и рано откривање на евентуално 

болните во околината и меѓу контактите со болните 
од страна на хигиенско-епидемиолошката служба 
во општините, каде што е регистрирано заболу-
вање, 

— откривање и испитување на клицоносителите 
од страна на Републичкиот завод за здравствена 
заштита, а во соработка со територијалните хи-
гиенско-епидемиолошки служби, 

— по потреба, ако за тоа постојат индикации, 
ќе се врши имунизација и на децата постари од 8 
години. 

Епидемиолошките испитувања ќе опфатат: 
а) бактериолошки преглед на материјали (брис 

од грло и нос) од околу 60 болни или сомнително 
болни од дифтерија. Исто такви прегледи ќе би-
дат извршени на околу 600 лица од околината на 
болните (контакти) односно од средината каде што 
се појавило заболувањето, 

б) епидемиолошката анкета на сите болни или 
сомнителни ќе биде извршена од лекар-специја-
лист-епидемиолог, со посебен осврт на имуеолош-
киот статус. 

Црна кашлица 
При појава на заболувањето задолжително ќе 

се врши следното: 
— пријавување на заболувањето во Републич-

киот завод за здравствена заштита, 
— задолжителна бактериолошка дијагноза, 

епидемиолошка анкета, 
— активно и рано откривање на евентуално 

болните од контакти и од околината на регистри-
раните болни. 

Со Програмата за имунизација се предвидува 
да бидат опфатени децата кои редовно стасуваат 
според календарот за имунизација, како и про-
пуштените од претходните години. 

Епидемиолошките испитувања опфаќаат: 
а) бактериолошки преглед на материјали за 

околу 400 болни и сомнително болни од црна каш-
лица при појава на епидемија или спорадични 
случаи, 

б) епидемиолошката анкета за сите болни ќе се 
врши од страна на лекар. 

Тетанус на новороденчињата. 
При појава на заболувања од тетанус ка ј но-

вороденчињата ќе се врши следното: 
— пријавување до Републичкиот завод за 

здравствена заштита, 
— епидемиолошка анкета од лекар, контрола 

на епидемиолошките испитувања од страна на Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита — 
Скопје, 

Испитувањата за тетанусот на новороденчи-
њата имаат цел да се добие увид во факторите 
и раширеноста на тетанусот како и во мерките за 
спречување на ова заболување. 

Во спроведувањето на мерките против дифте-
ријата, детската парализа, црната кашлица и тета-
нусот на новороденчињата ќе учествуваат здрав-
ствените работни организации и органите надлеж-
ни за здравствената заштита. За обезбедување на 
материјалните и кадровските услови потребно е да 
се ангажираат и огаптествено-политичките заедни-
ци, како што е предвидено во програмата 1973—1975 
година. 
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V. 
Унапредување и хигиенско-епидемиолошката деј-

ност и санитарно-инспекциските служби 

Во текот на годината ќе продолжат активнос-
тите по однос на обезбедувањето на лекари и соод-
ветен број средномедицински кадар во сите хиги-
енско-епидемиолошки дејности при здравствените 
работни организации. 

Републичкиот завод за здравствена заштита — 
Скопје и Комисијата за спид еми ол оги јата и хиги-
ена ќе укажуваат помош, а посебно во оние здрав-
ствени работни организации каде што нема специ-
јалистички кадар. 

Исто така ќе продолжи и доследно™ спрове-
дување на Законот за санитарна инспекција по од-
нос на обезбедувањето на соодветен кадар во оп-
штинските служби за санитарна инспекција за 
вршење на оваа дејност. 

За стручното оспособување на овој кадар ќе се 
организираат советувања во траење од 2 дена спо-
ред посебна програма. 

Советувањето ќе го организира Републичкиот 
завод за здравствена заштита — Скопје во сора-
ботка со Хигиенско-епидемиолошкиот одред — 
Скопје, Републичкиот санитарен инспекторат и Ме-
дицинскиот факултет. 

VI. 
Санитарно-инспекциски служби 
Во текот на 1974 година општинските органи на 

управата надлежни за работата на санитарната 
инспекција и Републичкиот санитарен инспекто-
рат, преку редовните и овластени републички са-
нитарни Инспектори, ќе вршат интензивен санита-
рен надзор над спроведувањето на мерките и деј-
ностите предвидени во Акционата програма и ќе 
преземат соодветни мерки согласно со прописите. 
Исто така, ќе се преземат конкретни акции од стра-
на на санитарната инспекција врз основа на на-
одите и резултатите од испитувањата извршени во 
врска со Акционата програма. 

VII. 
Комисија за епидетиологија и хигиена 
Во текот на 1974 година Комисијата ќе продол-

жи да укажува стручна помош при изготвувањето 
на општинските акциони програми, и ќе врши кон-
трола на спроведувањето на мерките од Акционата 
програма. 

VIII. 
Финансирање на Програмата 
Програмата ќе се финансира од Републичкиот 

буџет, Републичкиот секретаријат за земјоделие и 
шумарство, од Сојузот на заедниците на здравстве-
ното осигурување на работниците и од општи-
ните. 

Републиката со свои средства ќе партиципира 
во финансирањето на оваа Акциона програма. 

Висината на партиципацијата на Републиката 
ја одредува Комисијата за следење спроведување-
то на Акционата програма, формирана од Репуб-
личкиот секретаријат за здравство и социјална по-
литика. 

За остварување на оваа програма, Републиката 
ќе партиципира со износ 2.640.000 дин. од буџетот 
на Републиката, Републичкиот секретаријат за зем-
јоделие и шумарство во износ од 1.650.000 динари 
и Сојузот на заедниците на здравствено осигурува-
ње со износ од 1.200.000 динари. 

IX. 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1974 година. 

Број 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

156. 
Во смисла на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 
април 1974 година, и на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 24 април 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА И 
МАЛИТЕ ДЕЦА ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1974 

ГОДИНА 

I 
Во текот на 1974 година ќе продолжи акцијата 

за намалување високата смртност на доенчињата 
и малите деца, особено на селските подрачја по-
ради релативно полошата здравствена состојба. 

II 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Акционата програма треба да придонесе за на-
малување смртноста на доенчињата во СРМ преку 
подобрувањето на здравствената заштита на мај-
ките и децата т.е. преку зголемување на процен-
тот на раѓањата со стручна помош, опфаќањето на 
доенчињата, предучилишните деца и жените во со-
ветувалиштата, зајакнување на патронажната 
служба, планирање на семејството и други пре-
вентивни дејности. 

Истовремено Акционата програма треба да овоз-
можи на селското население како целина да му се 
обезбеди подостапна здравствена заштита и со тоа 
значајно да се подобрат условите за живеење на 
селското население. 

III 
МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Здравствените работници што ќе ја спроведу-
ваат оваа Програма — лекарите, медицинските сес-
три и акушерките, покрај обезбедување на времено 
лекување на болните, ќе преземаат и специјални 
мерки за здравствена заштита на мајките и децата 
и тоа: 

а) за доенчињата и малите деца: 
— систематски прегледи за следење на раз-

витокот и здравствената состојба, 
— давање совети по сите прашања поврзани 

со здравјето и развитокот на децата, 
— спроведување на активна имунизација и 

други профилактични мерки, 
— патронажна служба. 

б) за училишните деца: 
— систематско следење на физичкиот и пси-

хичкиот развиток и здравствената состој-
ба на училишните деца, 

— систематски прегледи на училишните де-
ца од I, IV и VII одделение на основните 
училишта, 
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— давање совети на родителите, наставни-
ците и учениците во врска со зачувува-
њето на здравјето, 

— здравствено воспитување. 
в) за жените: 

— грижа за здравјето на жените во текот 
на бременоста (прегледи во советувалиш-
тата, патронажни посети, контрола на за-
бите, лабораториски анализи и др.), 

— раѓање со стручна помош — во установи 
или дома со бабица, 

— надзор на здравјето на жената во текот 
на леунството, (прегледи, патронажни по-
сети, совети и др.), 

— работа на планирање на семејството и 
упатување на жените за примена на со-
времените методи на контрацепција, 

— здравствено воспитување на жените. 
IV 

НИВО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И СОС-
ТОЈБА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ШТО ЌЕ СЕ 

ПОСТИГНЕ ВО СРМ ВО 1974 ГОДИНА 
Врз основа на досегашното движење на по-

казателите за здравствената состојба и заштитата 
во последните години, Програмата за задолжител-
ните видови на здравствена заштита и оваа Про-
грама во 1974 година во СРМ ќе биде достигнато 
следното ниво на здравствена заштита и состојба 
на мајките и децата: 

1. стапката на смртноста на доенчињата ќе се 
намали на околу 67 премили, 

2. процентот на родените со стручна помош ќе 
порасне на околу 70, 

3. процентот на лекуваните доенчиња пред смрт 
ќе се зголеми на околу 70, 

4. опфатот на доенчињата во советувалиштата 
ќе достигне ниво од околу 84 отсто, 

5. опфатот на бремените жени во совету в алиш-
тата ќе достигне ниво од околу 80 отсто, 

6. со систематски прегледи ќе бидат опфатени 
околу 60 отсто од оние што подлежат на нив, 

7. патронажната служба ќе обезбеди 2 посети 
по доенче, а на боемените жени 11, 

8. поимоимунизацијата ќе биде извршена над 
епидемиолошкиот минимум, 

9. со советувања за контрацепција ќе бидат 
опфатени најмалку 15 отсто од жените од ферти-
лен период. 

V 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За обезбедување на услови за побрзо опфаќање 
на мајките и децата со основната здравствена за-
штита и извршувањето на мерките на специфич-
ната заштита, ќе се обезбеди следното: 

1. проширување на мрежата на медицинските, 
единици на селското подрачје со зголемување бро-
јот на вработените здравствени работници, 

2. во текот на 1974 година здравствената за-
штита на селските подрачја ќе се спроведува од 
медицинските единици и здравствените работници 
во нив утврдени според оваа табела: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Дебар 2 3 3 4 3 4 3 7 
2. Гостивар 9 11 9 12 18 16 18 21 
3. Тетово 11 12 14 16 23 25 14 16 
4. Струга 8 8 8 9 16 10 15 16 
5. Кичево 3 5 3 5 5 6 4 7 
6. Куманово 9 10 8 10 11 12 8 12 
7. Прилеп 5 6 5 6 9 9 17 13 
8. Крушево 1 2 1 2 1 2 4 3 
9. Мак. Брод 3 3 3 3 5 5 4 4 

3. Обезбедување на нужните предуслови за 
нормална работа на екипите од лекар, медицинска 
сестра и акушерка, 

4. обезбедување на стручно-методолошка помош 
на здравствените работници од селските здравстве-
ни единици од страна на специјализираните кадри 
на Заводот за здравствена заштита на мајки и деца 
и педијатри и гинеколози во здравствените домови 
односно медицинските центри, 

5. следење извршувањето на плановите за ра-
бота на медицинските единици на село од страна на 
медицинските центри односно здравствените до-
мови, 

6. тесна соработка на службата за здравствена 
заштита на мајки и деца на здравствените пункто-
ви на село со Црвениот крст, конференциите на 
ССРНМ, конференциите за општествена активност 
на жените и сите други органи и организации што 
можат да придонесат за остварување на програ-
мата. 

VI 
НАЧЕЛНИ ПОСТАВКИ 

1. Врз основа на оваа програма, собранијата на 
општините треба да изготват и усвојат свои про-
грами во кои како минимум треба да бидат за-
стапени планираните подобрувања (зголемувања) 
на медицинскиот персонал на селското подрачје, а 
во некои општини и во самите градови. 

2. Во програмите на општините треба да бидат 
прецизно определени изворите за финансирање. 

Критериумите за партиципација на Републи-
ката во извршувањето на акционите програми ќе 
бидат изработени од Републичката комисија за сле-
дење спроведувањето на акционите програми. 

3. Сите медицински единици треба да бидат 
опремени со неопходната медицинска опрема и мо-
торно возило според карактеристиките на теренот. 

4. Здравствената заштита на населението ќе се 
укажува по единствена методологија т.е. ќе се 
применува активниот метод на здравствената за-
штита. Плановите за работа на сите медицински 
единици ќе бидат изготвени со помош на Заводот за 
здравствена заштита на мајки и деца. 

VII 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата ќе се финансира од заедниците на 
здравственото осигурување и од општините. Репуб-
ликата со свои средства ќе партиципира во фи-
нансирањето на оваа Акциона програма за нама-
лување високата смртност на доенчињата во СРМ 
во 1974 година. Висината на партиципацијата на 
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Републиката ја одредува Комисијата за следење 
спроведувањето на Акционата програма за намалу-
вање на високата смртност на доенчињата, форми-
рана од Републичкиот секретаријат за здравство и 
социјална политика. 

За остварување на оваа програма Републиката 
ќе партиципира со износ од 3.450.000 дин. од бу-
џетот на Републиката, и со износ од 2.400.000 дин. 
од Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на работниците. 

УШ 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Број 03-983 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

157. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, и член 11 
од Законот за социјална заштита („Службен весник 
на СРМ" број 16/70, 20/71 и 35/71), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 24 април 
1974 година, и на седницата на Социјално-здрав-
ствениот собор, одржана на 24 април 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА ВО 1974 ГОДИНА 

I. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗ-
ВОЈ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО 1973 

ГОДИНА 

Политиката на социјалната заштита е оства-
рувана во услови на интензивна општествено-поли-
ти^ка активност за спроведување на Уставните 
амандмани и афирмација самоуправните општес-
твени односи, врз кои требаше да се потпира и раз-
војот на социјалната заштита. 

1. За примената на Уставните амандмани на 
самоуправно-здружениот труд и за реализацијата на 
предвидувањата со планот за 1973 година, оствару-
вана е соодветна законодавна дејност во правец на 
создавање поадекватен систем на социјална зашти-
та. Донесен е Закон за односите меѓу родителите и 
децата, Законот за старателство и Законот за по-
својување. Со Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување е регулирано прашањето за ре-
хабилитација на инвалидните деца социјално оси-
гурени и подготвен е предлог за донесување на 
закон за социјална заштита. 

2. Бројот на корисниците на социјална зашти-
та кон крајот на 1972 година бележи пораст од 18% 
во однос на состојбата во почетокот на годината. За 
1973 година се цени дека корисниците на социјал-
ната заштита ќе го задржат тој однос. 

3. Постигнати се видни резултати во однос на 
проширување и подобрување на условите за смес-
тување на корисниците во установите за социјална 
заштита. Изградени се следните објекти: домови 
за заштита на доенчиња и мали деца и деца од 
3—18 годишна возраст со зголемен капацитет за 
70 штитеници, Центар за професионално оспособу-
вање на младинци со оштетен слух, Медико — пе-
дагошко советувалиште во Скопје за третман на 
децата со медицински, психолошки и педагошки 
проблеми, Установа за рехабилитација на тешко-
физички инвалидни лица во Банско — Струмица, 
проширен е капацитетот во Центарот за лица со 
оштетен слух, говор и глас за 80 лица, вршени се 

и други адаптации во повеќе установи за социјал-
на заштита и отпочната е изградба на уште два 
објекта за заштита на стари лица во Куманово и 
Прилеп. 

4. Финансирањето на социјалната заштита се 
врши претежно во рамките на распределбата на бу-
џетските средства. Остварените номинални дви-
жења на потрошувачката за социјална заштита 
преку буџетите на општините од 16,3°/о, во 1972 
година не го следат порастот на вкупните буџет-
ски приходи (19,6°/о). Во минатата година, средствата 
за потребите во социјална заштита се остварија за 
2.2 поени помалку од очекувањата со планот и за 
3.3 поена под остварениот пораст на вкупните бу-
џетски приходи. Се очекува тие односи да се за-
држат и до крајот на 1973 година. Учеството на со-
цијалната заштита во вкупните буџетски приходи 
во поголем дел од општините има тенденција на 
опаѓање. 

Средствата што се обезбедуваат преку Репуб-
личкиот фонд за социјална заштита се остваруваа, 
согласно со обврските што произлегуваат од Зако-
нот за социјална заштита во СРМ. Тие во 1972 го-
дина остварија растеж од 21,6°/о во однос на прет-
ходната година. За 1973 година (заедно со пренесе-
ните обврски од претходната година) се цени дека 
фондот ќе оствари средства за 46°/о повеќе од 1972 
година. 

5. Состојбата на стручните служби за социјал-
на заштита не е битно изменета, освен што е фор-
миран уште еден центар за социјална работа во 
Струга. 

И. ОПШТИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛ-
НАТА ЗАШТИТА ВО 1974 ГОДИНА 

Тргнувајќи од досегашното остварување на це-
лите и задачите на среднорочниот план, како и 
од тенденциите на порастот на социјалните про-
блеми што ќе бидат присутни во наредната годи-
на, тежиштето на политиката за развојот на соци-
јалната заштита во услови на интензивно спрове-
дување на уставните промени, ќе биде насочено 
КОН: 

1. Забрзување динамиката на развојот на социјал-
ната заштита 

Со оглед на тоа што развојот на социјалната 
заштита во првите три години од реализацијата на 
среднорочниот план се одвива доста бавно, ориен-
тација кон динамизирање на развојот е услов за по-
брзо надминување на присутните проблеми и до-
ближување на нејзиниот развој до развојот на дру-
гите општествени дејности. 

Реализацијата на оваа цел претпоставува да се 
оствари: поголема опфатеност на корисниците на 
социјална заштита, подобрување стандардот на 
штитениците во установите за социјална зашти-
та, подигање нивото на паричните и другите да-
вања на материјално ^обезбедените лица, пот-
тикнување на процесот на задоволувањето на со-
цијалните потреби врз основите на солидарност на 
луѓето и хуманизација на односите во општество-
то, дебуџетизација на средствата за финансирање 
на социјалната заштита и создавање на нови одно-
си во социјалната заштита по пат на формирање 
на самоуправни интересни заедници, отворање и 
остварување процесот на развивање системот на 
општествено договарање и самоуправно спогодува-
ње во областа на социјалната заштита и подигање 
на стручното ниво на кадрите во областа на со-
цијалната заштита. 

2. Динамизирање на инвестиционите вложувања во 
областа на социјалната заштита 

Тргнувајќи од остварените движења на инвес-
тиционите вложувања во последните години, во 
кои се остварени видни резултати, натамошното ин-
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тензивирање на инвестициите во социјалната за-
штита станува неопходен услов за остварување це-
лите и задачите сврзани со материјалниот развој 
предвиден до 1975 година, особено во правец на 
обезбедување на ^комплексна заштита на корис-
ниците на социјалната заштита. 

Ова претпоставува дека ќе се оствари: поголе-
ма инвестициона активност за создавање на попо-
волни услови за заштита на старите лица, забр-
зано проширување на инвестиционите зафати за 
отворање на заштитни работилници и осетно пого-
лемо ангажирање на општините и организациите 
на здружениот труд во инвестиционото вложување 
по пат на регионална соработка. 

3. Очекувани движења во развојот на социјалната 
заштита во 1974 година 

Реализацијата на по динамичниот развој на со-
цијалната заштита во 1974 година се смета дека 
ќе оствари поголема опфатеноет на корисниците на 
социјалната заштита за 10% од претходната годи-
на. Во рамките на тој пораст, поосетни движења 
се очекуваат кај децата и младинците со психо-
физички недостатоци, децата лишени од норма-
лен семеен живот, инвалидните лица, старите и 
други лица. 

Проширувањето на материјалната основа и по-
ефикасно користење на расположливите средства 
ќе овозможи, меѓу другото, и поквалитетно врше-
ње на стручните услуги во областа на социјалната 
заштита. 

Средствата за потребите на социјалната зашти-
та преку општините и Републиката се смета дека 
ќе ги остварат следните движења: 

— во ООО дин. ј -
1973 1974 1974/1973 

1. Општини 38.001 47.310 124,4 
2. Република 19.000 23.560 124,0 ^ 

ВКУПНО: 57.001 70.870 124,3 

Реализацијата на инвестиционата политика ќе 
оствари обновување и проширување на капаците-
тите во установите за социјална заштита и тоа: 
довршување на објектите за заштита на стари лица 
во Куманово, Прилеп и адаптација и опремување 
на постојните простории во Гостивар, отворање на 
установи за рехабилитација на умерено ментал-
но ретардирани деца и младинци, адаптација и 
опремување на установите за згрижување на деца 
без родителска грижа, рехабилитацијата на деца 
со оштетен слух и со пречки во говорот, подобру-
вање на просторните услови за работа на центрите 
за социјална работа и создавање на услови за от-
ворање на нови. 

За остварување на предвидените инвестициони 
зафати, нужни се вкупно 20 милиони динари. За 
натамошна партиципација на Републиката во веќе 
започнатите објекти, за 1974 година се обезбеду-
ваат 10 милиони динари, а преостанатиот дел се 
очекува да го обезбедат општинските собранија. 

IV. НУЖНИ МЕРКИ И ЗАДАЧИ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРЕДВИДУВАЊАТА ВО 1974 ГОДИНА 

За да се остварат општите насоки за развој на 
социјалната заштита нужно е да се извршат след-
ните задачи: 

1. да се донесе нов закон за социјална зашти-
та преку кој ќе се настојува: 

—• создавање на адекватен систем на соци-
јална заштита, чиј натамошен развој ќе се темели 
врз принципот на хуманизам, солидарност и заем-
ност на работните луѓе заради обезбедување на 
основните услови на егзистенција на оние граѓани 
што се нашле во неповолна социјална положба, 

— создавање на нови односи во социјалната 
заштита по пат на формирање на интересни заед-
ници на социјална заштита во општините, 

— утврдување на основните и други права на 
корисниците на социјалната заштита и обврските 
на Републиката и општината во нивното матери-
јално обезбедување. 

2. Продолжување на напорите за создавање на 
услови за развој на стручните служби за социјал-
на заштита во општините, стопанските и други ор-
ганизации на здружениот труд како и подигање 
стручното ниво на кадрите на повисок степен на 
образование. 

3. Стимулирање на интеграционите процеси во 
социјалната заштита и меѓуошптинското договара-
ње за развој на мрежата на установите за социјал-
на заштита. 

4. Создавање на услови за довршување на веќе 
отпочнатите објекти за заштита на стари лица и др. 

5. Мобилизирање на заинтересирани фактори 
во правец на поопштествување дејноста на соци-
јалната заштита и создавање на адекватен систем 
на социјална заштита во Републиката. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1. I. 1974 година. 

Број 03-994 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

158. 
Врз основа на член 188, алинеја 1 и 3 од Де-

ловникот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одпжана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
24 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ПРОГРАМАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УМЕТНИЧКА 
ЛИТЕРАТУРА ПРЕВЕДЕНА НА МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК ВО ПЕРИОДОТ 1973—1978 ГОДИНА 

1. Социјалистичка Република Македонија во пе-
риодот 1973—1978 година ќе учествува во финанси-
рањето на Програмата за издавање уметничка ли-
тература преведена на македонски јазик со износ 
од 14.238.000 динари, што претставува 40% од вред-
носта за реализација на Програмата. 

Средствата за учеството на Републиката ќе се 
обезбедат од Републичкиот буџет преку Републич-
ката заедница на културата. 

Висината на средствата ќе се утврдува секоја 
година со Законот за Републичкиот буџет. 

2. Обезбедените средства во 1973 и 1974 година 
се засметани во износот на средствата од точка 1 
на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија'4. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-986 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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159. 

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за 
финансирање на републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" број 3/73 година), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 24 ап-
рил 1974 година, и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 24 април 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НА-

УЧНОИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 1973 
ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на 

Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа, 
што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за научно-истражувачка работа на седницата 
одржана на 18. II. 1974 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

160. 

Врз основа на член 13 од Законот за Репуб-
личкиот фонд за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство („Службен весник на СРМ" бр. 
12/71), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 24 април 1974 година, и на седницата 
на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВА-
ЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО 

1973 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на Ре-

публичкиот фонд за унапредување на индивиду-
алното земјоделство за 1973 година, што ја донесе 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за уна-
предување на индивидуалното земјоделство, на сво-
јата седница одржана на 22 март 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-991 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

161. 
Врз основа на член 16 од Законот за заштита 

од град обиј ност („Службен весник на СРМ" бр. 
10/71), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 24 април 1974 година, и на седницата 
на Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШТИТА ОД ГРА-

ДОБИЈНОСТ ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на Ре-

публичкиот фонд за заштита од градобијност за 
3 973 година, што ја донесе Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за заштита од градобијност, на 
својата седница одржана на 20 март 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-992 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

162. 

Врз основа на член 15, став 2 од Законот за 
заштита од градобијност („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/71), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 
април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗА-
ШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за заштита од градобијност за 
1974 година, што го донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за заштита од градобијност, на 
својата седница одржана на 26 февруари 1974 го-
дина. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-993 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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163. 
Врз основа на член 10, став 2 од Законот за 

заштита од градобијност („Службен весник на СРМ" 
број 10/71), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 24 април 1974 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор, одржана на 24 ап-
рил 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГРАДОБИЈНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗА-
ШТИТАТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ВО 1974 ГОДИНА 

ВО СР МАКЕДОНИЈА 

I 
Се дава согласност на Програмата на Репуб-

личкиот фонд за заштита од градобијност за спро-
ведување на заштитата од градобијност во 1974 
година во СР Македонија, што ја донесе Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за заштита од градо-
бијност, на својата седница одржана на 26 фев-
руари 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-988 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

164. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за пошумување на голините 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/70), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 24 
април 1974 година и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПО-
ШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за пошумување на голините за 
1974 година, што го донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за пошумување на голините, 
на својата седница одржана на 8 февруари 1974 
година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
ј а листичка Република Македониј а". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-990 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

165. 
Врз основа на член 8 од Законот за Републич-

киот фонд за пошумување на голините („Службен 
весник на СРМ" бр. 25/70), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 24 април 1974 го-
дина, и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 24 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА 

ГОЛИНИТЕ ЗА 1973 ГОДИНА 

I 

Се дава одобрение на Завршната сметка на Ре-
публичкиот фонд за пошумување на голините за 
1973 година, што ја донесе Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за пошумување на голините, на 
својата седница одржана на 8 февруари 1974 го-
дина. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-989 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

166. 
Врз основа на член 14 од Законот за стопан-

ските судови во СР Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 април 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 24 
април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ-ПО-
РОТНИЦИ ВО ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО 

СКОПЈЕ И ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ 
СУДОВИ 

I 

Во Одлуката за утврдување бројот на судиите 
и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во 
Скопје и во окружните стопански судови („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 22/66, 21/68, 5/69, 43/69, 
20/71 и 21/72) точка 2, алинеја 2 се менува и гласи: 

„2. Окружен стопански суд во Скопје на 28". 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-987 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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167. 

Врз основа на член 265, алинеја 3 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
24 април 1974 година, и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 24 април 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ 

МУЗЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ 
И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I 

Се дава согласност за основање Музеј на Ре-
волуцијата на народите и народностите на Југосла-
вија. 

И 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1124 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

168. 

Врз основа на член 52 од Законот за здравство 
(„Службен весник на СРМ" бр. 20/70), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 24 ап-
рил 1974 година, и на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 24 април 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

НА СРМ -а СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Заводот за 

медицинска рехабилитација на СРМ — Скопје, што 
го донесе Собирот на работните луѓе на Заводот за 
медицинска рехабилитација4 на СРМ — Скопје на 
8. XII. 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-991 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

169. 
Врз основа на член бб, став 1 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
21/70), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 24 април 1974 година, и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 2.4 
април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — 

СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Заводот за 

згрижување, воспитување и образование на деца и 
младинци — Скопје, што го донесе Собирот на ра-
ботните луѓе на Заводот за згрижување, воспиту-
вање и образование на деца и младинци — Скопје 
на 14. ХИ. 1973 година. I • 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-984 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

170. 

Врз основа на член 24 од Законот за финан-
сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/73), Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 24 април 1974 годи-
на, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана 
на 24 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГАРАНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КРЕДИТИТЕ ШТО СЕ 
КОРИСТАТ ВРЗ ОСНОВА НА СПОГОДБАТА МЕ-
ЃУ ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-
ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ВЛАДАТА 
НА СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКИ РЕПУБЛИКИ ЗА ЕКОНОМСКА И ТЕХ-
НИЧКА СОРАБОТКА ВО ИЗГРАДБАТА И РЕ-

КОНСТРУКЦИЈАТА НА ИНДУСТРИСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИ ОБЈЕКТИ 

ВО СФРЈ 

I 

Социјалистичка Република Македонија (Репуб-
лика) гарантира дека, доколку организацијата на 
здружениот труд — крајниот корисник на кредитот 
од територијата на Републиката, не изврши уплата 
по стасаните обврски по кредитот даден врз основа 
на Спогодбата меѓу Владата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и Владата на 
Сојузот на Советските Социјалистички Републики 
за економска и техничка соработка во изградбата 
и реконструкцијата на индустриски претпријатија 
и други објекти во СФРЈ („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 52/73), таа обврска ќе ја изврши Републиката. 
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II 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе из-

дава исправи за гаранција согласно со оваа од-
лука. 

III 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе 

склучи договор со крајниот корисник на кредитот 
за уредна отплата на кредитот со гаранција на де-
ловната банка. 

На крајниот корисник на кредитот Републич-
киот секретаријат за финансии ќе му ја предаде 
исправата за гаранција по склучувањето на дого-
ворот од став 1 на оваа точка. 

IV 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за давање гаранција за 
делот на средствата по кредитите за изградба на об-
јекти во СР Македонија, врз основа на Спогодбата 
меѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Владата на Сојузот на Со-
ветските Социјалистички Републики за економска 
и техничка соработка во изградбата и реконструк-
цијата на индустриски претпријатија и други об-
јекти во СФРЈ („Службен весник на СРМ" бр. 47/73). 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1091 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

171. 
Врз основа на член 9 од Законот за Републич-

киот буџет за 1974 година, Собранието на СР Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 24 април 1974 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 24 април 1974 годи--" 
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТИ ОД ПОШИРОК ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

ВО ОБЛАСТА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО 
ВО 1974 ГОДИНА 

Со оваа одлука се утврдува финансирањето на 
дејности од поширок општествен интерес во облас-
та > на водостопанството, што ќе се финансира од 
буџетот на. Социјалистичка Република Македо-
нија. 

II 
Средствата за финансирање на дејности од 

поширок општествен интерес во областа на водо-
стопанството се обезбедуваат: 

1. Од буџетот на СР Македонија 11.475.000 дин. 
2. Салдо на 31. ХИ. 1973 година 

од Републичкиот фонд за води 6.650.589 „ 
3. Неостварени приходи во 1973 

година за завршување на порои 
во хидромелиоративните систе-
ми чија изградба се финансира 
со учество на федерацијата 

4. План за приходите на Репуб-
личкиот фонд за води од 1. I. 
до 31. III. 1974 година 

Вкупно: 21.900.589 

III 
Распоред на средствата: 
Средствата на Републичкиот буџет за финан-

сирање на дејностите од поширок општествен ин-
терес во областа на водостопанството се распоре-
дуваат за финансирање на следните намени: 

1 За исплата на обврски од 1973 
година 

2. За редовно одржување (чување 
и оправка) на постојните за-
штитни водостопански објекти 

3. За изградба на нови заштитни 
објекти и постројки (регулација 
на реки, објекти за одбрана од 
поплави, уредување на порои, 
заштита на извори и заштита 
од ерозија) 

4. За учество во довршување на 
пороите во ХМС чија изградба 
се финансира со средства на 
Федерацијата 

5. За набавка на цевки за водовод 
во селско-населени места 

6. За студии и истражувања: 
— Студија за регионално иско-

ристување на изворските по-
тенцијали на вода за пиење 

— Порој на основа на р. Пчиња 
7. Трошоци за банкарски услуги, 

административни услуги и над-
зор 

Вкупно распоредени средства 
Тековна резерва 

6.057.259 дин. 

5.060.000 „ 

6.000.000 „ 

1.000.000 „ 

1.650.000 „ 

600.000 „ 
120.300 „ 

266.300 „ 
20.753.559 дин. 

1.147.030 „ 

СЕ ВКУПНО СРЕДСТВА: 21.900.589 дин. 

' IV 
Извршниот совет на СРМ, врз основа на по-

себна програма, врши распределба на средствата 
по корисници. 

V 
Стручните и административните работи за 

спроведување на програмата ги врши' Републич-
киот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1046 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

500.000 

3.275.000 

172. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 24 
април 1974 година, и. на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРУЖА-
ЊЕ ПОМОШ НА СР ЦРНА ГОРА ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОКРИВАЊЕ ПРЕ-
ЧЕКОРУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАД-

БА НА ПРУГАТА БЕЛГРАД — БАР ПРЕКУ 
СР ЦРНА ГОРА 

1. Се усвојува Договорот за пружање помош на 
СР Црна Гора за обезбедување на средства за по-
кривање пречекорувањето на трошоците за изград-
ба на пругата Белград — Бар преку СР Црна Го-
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ра — во вкупен износ од 399.745.000 динари од сите 
републики и автономни покраини. 

2. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии, од името на Социјалистичка Република 
Македонија да го потпише Договорот од претход-
ната точка. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1104 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

173. 
Врз основа на член 365 алинеја 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 24 ап-
рил 1974 година, и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 24 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ЗАЕМ И НА ДОГОВОРОТ ЗА ГАРАНЦИИ СО 

МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 
РАЗВОЈ 

Се дава согласност на договорот за заем и на 
договорот за гаранции со Меѓународната банка за 
обнова и развој. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1121 
25 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

41. 

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/73) и член 21, став 1 точка 
1, 29, 34 и 42 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на самоуправната интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување на град 
Скопје, Собранието на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување на град Скопје, на 
заедничка седница на сите собири на делегатите, 
одржана на ден 26. IV. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

I . 
Со оваа одлука до донесување на Статутот се 

утврдуваат органот на управувањето, неговите из-
вршни органи и постојните органи и тела како и 
другите органи на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување на град Скопје (во по-
натамошен текст: Заедницата). 

И. 
Собранието на Заедницата е орган на упра-

вувањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со закон, Самоуправната спогодба за основа-
ње на Заедницата и другите нејзини самоуправни 
општи акти му се ставени во надлежност. 

III. 
Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниот одбор се состои од претседател и 

14 члена избрани од редот на делегатите на собо-
рите на делегатите на Собранието на Заедницата 
и тоа: 

— 7 члена од редот на делегатите на соборот 
на делегатите на работниците — корисници на ус-
лугите, 

— 2 члена од редот на делегатите на соборот 
на делегатите на земјоделците — корисници на 
услугите, 

— 6 члена од редот на делегатите на соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на ус-
лугите. 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае 4 години. 

Изборот на претседателот и членовите на Из-
вршниот одбор се врши на првата седница на која 
се конституира Собранието на Заедницата. 

IV. 
Извршниот одбор ги врши особено следните ра-

боти: 
— покренува иницијатива за донесување на са-

моуправните општи и други акти од надлежноста 
на Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиски планови, 
завршни сметки на Заедницата, на самоуправни 
општи и други акти што ги донесува Собранието на 
Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други 
материјали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права од здравственото 
осигурување и предлага преземање на соодветни 
мерки; 

— ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата и условите под 
кои се укажува здравствената заштита и презема 
односно предлага соодветни мерки; 

— одлучува за надоместок на трошоци за пра-
вата од здравственото осигурување во висина до 
50.000 динари; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност од Собранието на Заедницата. 

V. 
Постојани тела на Собранието на Заедницата 

се: 
1. Комисија за жалби; 
2. Комисија за избор и именување. 
Постојаните тела од претходниот став се сос-

тојат од претседател и 4 члена избрани за време од 
4 години, на првата седница на која се конституи-
ра Собранието на Заедницата. 
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Собранието на Заедницата може по потреба да 
формира и други ПОСТОЈ ани и повремени тела за 
разгледување односно проучување на одделни 
прашања. 

VI. 
Комисијата за жалби решава во втор степен 

по жалбите на осигурените лица изјавени против 
првостепените решенија донесени во постапката 
за остварување на правата од здравствената зашти-
та и другите права од здравственото осигурување. 

VII. 
Комисијата за избор и именување ја спрове-

дува постапката за избор, именување и разрешува-
ње на секретарот на Заедницата и работниците на 
раководни работни места во Стручната служба на 
Заедницата, ги претресува сите прашања во врска 
со изборите, именувањата и разрешувањата од 
надлежноста на Собранието и му поднесува на Со-
бранието предлози за избор, именување и разре-
шувања. 

VIII. 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и раз-

решува Собранието на Заедницата на заедничка 
седница на сите собири на делегати. 

- IX. 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

следните работи: 
— се грижи за правилно и навремено спрове-

дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
ните органи на Заедницата; 

— ја застапува Заедницата во правните односи 
со другите органи и организации; 

— ја застапува Заедницата при склучување 
на договори со организациите на здружениот труд 
од здравството за укажување здравствена зашти-
та на осигурените лица; 

— му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите на Собранието и прет-
седателот на Извршниот одбор во подготвувањето 
на седниците на Собранието на Заедницата и Из-
вршниот одбор; 

— се грижи за извршување на задачите од об-
ласта на народната одбрана; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за 
извршување на финансискиот план на Заедни-
цата. 

X. 
Секретарот на Заедницата едновремено рако-

води со работите на Стручната служба на Заед-
ницата и во тоа својство ги врши особено след-
ните работи: 

— се грижи за законито, правилно и ефикас-
но работење на Стручната служба на Заедницата; 

— се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на самоуправните органи рѓа 
работната заедница на Стручната служба на За-
едницата; 

— решава во прв степен за правата и обвр-
ските од здравствената заштита и другите права 
од здравственото осигурување; 

— врши и други работи кои со самоуправните 
акти на работната заедница ќе му бидат ставени во 
надлежност. 

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ 
акт или поединечен акт кој е донесен во работната 
заедница, освен поединечните акти донесени во 
управната постапка и актите за кои во одлучу-
вањето е предвидена надлежност на судот, е спро-
тивен на закон односно друг пропис, општествен 
договор, самоуправна спогодба, или самоуправен 
општ акт на Заедницата или работната заедница, 
ќе го предупреди органот кој што го донел так-
виот акт. Ако и по предупредувањето органот ос-
тане при својата одлука секретарот е должен да му 
предложи на органот што врши надзор над зако-
нитоста во работењето на Заедницата да го запре 
од извршувањето таквиот акт. 

На секретарот на Заедницата во неговата ра-
бота му помагаат определен број помошници секре-
тари, самостојни советници и други раководни ра-
ботници кои ги именува Собранието на Заедницата. 

XI. 
За вршење на стручните, финансиските и ад-

министративните работи Заедницата има стручна 
служба организирана како работна заедница без 
својство на правно лице. 

До донесување на општ акт за организација на 
Стручната служба на Заедницата и општ акт за 
систематизација на работните места, Стручната 
служба на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Скопје, со денот на кон-
ституирањето на оваа заедница се презема со по-
стојната организација и систематизација на ра-
ботните места. 

Преземените работници на Стручната служба 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Скопје ќе се распоредат на работа 
во Стручната служба на Заедницата на работни 
места утврдени со постојната организација и сис-
тематизација на работните места. 

Одлука за распоредување на работниците од 
претходниот став, освен за работниците со посеб-
ни овластувања и одговорности — работници на 
раководни работни места, донесува органот на 
управувањето на работната заедница на Стручната 
служба на Заедницата. 

Секретарот на Заедницата и работниците на 
Стручната служба на Заедницата со посебни овлас-
тувања и одговорности — работници на раководни 
работни места, избрани со одлука на Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Скопје, ќе ги именува и распореди 
според постојните работни места Собранието на За-
едницата на првата конституирана седница. 

ХИ. 
Заедницата ќе отпочне со работа на 1. V. 1974 

година. 
XIII. 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Бр. 02-15528/1 
26 април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

42. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните, интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 21 став 1 точ-
ка 1 од Самоуправната спогодба за основање на 
самоуправната интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување на град Скопје, Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, на заеднич-
ката седница на сите собори на делегати, одржана 
на ден 26. IV. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ 
ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот и 

другите самоуправни општи акти на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување на 
град Скопје (во понатамошниот текст: Заедница) се 
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утврдуваат правата од здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигурување што 
самостојно ги утврдува Заедницата, како и начинот 
на остварувањето и заштитата на правата од 
здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување утврдени со закон и оваа 
одлука. 

И. 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем 
на правата што осигурените лица — корисници па 
услугите (работници и земјоделци), ги имале до 
денот на применувањето на оваа одлука. 

По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштитата на правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување утврдени со закон и оваа одлука ќе се 
применуваат одредбите на Статутот и другите оп-
шти акти на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Скопје, одредбите на Ста-
тутот и другите општи акти на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците —• 
Скопје, одредбите на општите акти на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците на Македонија и одредбите на општи-
те акти на Сојузот на заедниците на здравстве-
ното осигурување на земјоделците на Македонија. 

III. 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Бр. 02-12526/1 
26 април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

43. 

Воз основа на член 21 став 1 точка 1 и член 
32 од Самоуправната спогодба за основање самоу-
правна интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје, на заедничката седница 
на сите собори на делегатите, одржана на 26. IV. 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

I. 
До донесување на Статутот на Заедницата на 

здравството и здравственото осигурување на град 
Скопје (во натамошниот текст: Заедница) по однос на 
финансирањето и финансиското работење на За-
едницата, ќе се применуваат одредбите на Ста-
тутот на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Скопје и Статутот на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Скопје, доколку не се во спротивност со соодветни-
те одредби на Законот за самоуправните интерес-
ни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 5/74). 

И. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Бр. 02-12527/1 
26 април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

44. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и чл. 21 став 1, точка 
8 и 9 и чл. 22 став 2 од Самоуправната спогодба за 
основање Самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување на град 
Скопје, Собранието на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување на град Скопје на 
седниците на соборот на делегатите на работниците 
— корисници на услугите и соборот на делегатите 
на работниците од здружениот труд од здравството 
— даватели на услугите, одржани на 26. IV. 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ 

КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I. 
Со оваа одлука до крајот на 1974 година се 

утврдуваат висината на стапката на придонесите за 
здравствено осигурување на работниците, постоја-
ните износи на придонесите за здравствено осигу-
рување на одделни категории осигуреници, висината 
на стапката на посебниот придонес за користење 
здравствена заштита во странство и основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување за одделни категории осигу-
реници. 

И. 
Висината на стапките на придонесите и посто-

јаните износи на придонесите за здравствено осигу-
рување од претходната точка се утврдуваат во ви-
сина утврдена со одлуките на Собранието на За-
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Скопје и тоа: 

— Одлуката за висината на стапката на при-
донесите за здравствено осигурување на работни-
ците бр. 02-39594 од 27. 12. ,1973 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/73). 

— Одлуката за утврдување на постојаните из-
носи на придонесите на одделни категории осигу-
реници бр. 02-39595 од 27. XII. 1973 година („Сл. 
весник на СРМ" бр. 46/73) и 

— Одлуката за висината на стапката на посеб-
ниот придонес за користење здравствена заштита 
БО странство бр. 02-39596 од 27. XII. 1973 година 
(„Сл. весник на СРМ" бр. 46/73). 

III. 
Основиците за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствено осигурување за одделни 
категории осигуреници се утврдуваат во висина 
утврдена со: 
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— Одлуката на Советот на Сојузот на заед-
ниците на здравственото осигурување на работни-
ците на Македонија бр. 01-300/1 од 12. 7. 1972 го-
дина („Сл. весник на СРМ" бр. 27/72), освен осно-
виците утврдени со членот 3 став 1 точка 1 и 4; 

— Одлуката на Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — 
Скопје бр. 02-21774/1 од 10. VII. 1973 година („Сл., 
весник на СРМ" бр. 30/73). 

IV. 

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1. 5. 1974 год. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Бр. 02-12525/1 
26 април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

45. 

Врз основа на чл. 18 став 2 од Законот за са-
моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото Осигурување и чл. 21 ст. 1 т. 9 и чл. 
22 став 2 од Самоуправната спогодба за основање 
самоуправна интересна Заедница на здравството и 
здравственото осигурување на град Скопје, Собра-
нието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на град Скопје, на седниците на 
соборот на делегатите на земјоделците — корисни-
ци на услугите и соборот на делегатите на работ-
ниците од здружениот труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржани -на 26. IV. 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ 

I. 

До крајот на 1974 година висината на придо-
несот за здравствено осигурување на земјоделците 
се утврдува во висина утврдена од Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на зем-
јоделците — Скопје со Одлуката за висината на 
придонесот за здравствено осигурување на земјо-
делците бр. 02-39672 од 28. ХИ. 1973 година. 

И. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВО И 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

Бр. 02-12524/1 
26. април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

46. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 14 од Са-

моуправната спогодба за основање на Самоуправ -
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје и точка 3 став 
6 од Одлуката за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување на град Скоп-
је, Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување на град Скопје, на за-
едничката седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 26. IV. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА СОБРАНИЕТО НА ЗА-
ЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

I 

За претседател на Извршниот одбор на Собра-
нието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на град Скопје се избира Сло-
бодан Теофиловски делегат на соборот на делега-
тите на корисниците на услуги — работници. 

За членови на Извршниот одбор на Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје, се избираат и тоа: 

— Од редот на делегатите на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услугите — работници: 

1. РАТКО КАРЕВСКИ 

2. ЉУБЕ ЦВЕТКОВСКИ 

3. ТИНКА БОГОЕВСКА 
4. АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ 
5. ПЕТРЕ НАСТЕВСКИ 
6. ПАВЛЕ ПОПОВСКИ. 
— Од редот на делегатите на Соборот на деле-

гатите на корисниците на услугите — земјоделци: 

1. ФИЛИП КУШЕВ СКИ 
2. БЛАГОЈА ГОВЕДАРОВ. 

— Од редот на делегатите на Соборот на де-
легатите на работниците од организациите на здру-
жениот труд во здравството — даватели на услу-
гите: 

1. Д-Р БРАНИСЛАВ ГЛУМОВ 
2. д-р КОЧО ПАВЛОВСКИ 
3. д-р ЉУБОМИР ЈАКОВСКИ 
4. д-р ТОМЕ ГЕНЕВСКИ 
5. д-р ИВАН ДЕАНОВ 
6. д-р МАРИЈА МИТРИЧЕВСКА 

II. 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Бр. 02-12534/1 
26 април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 
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47. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 14 од Са-

моуправната спогодба за основање на самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје и точка 5 
став 1 и 2 од Одлуката за утврдување органите 
на управувањето и другите органи на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување на 
град Скопје, Собранието на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување на град Скоп-
је на заедничка седница на сите собори на деле-
гатите, одржана на 26 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТ-
ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

I. _ 
Во Комисијата за избор и именување на Со-

бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, се избираат: 

— за претседател Теофиловски Слободан 
— за членови: 
1. Коневски Илија 
2. Јанкуловски Милорад 
3. Кушевски Филип 
4. Проф. д-р Методија Станковски. 

И. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Бр. 02-12532/1 
26 април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

48. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 14 од Са-

моуправната спогодба за основање на самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје и точка 5 
став 1 и 2 од Одлуката за утврдување органите 
на управувањето и другите органи на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување на 
град Скопје, Собранието на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување на град Скоп-
је на заедничка седница на сите собори на деле-
гатите, одржана на 26. IV. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

I. 
Во Комисијата за жалби на Собранието на За-

едницата на здравството и здравственото осигуру-
вање на град Скопје, се избираат: 

— за претседател ЉИЉАНА МАНДИЧЕВА 
— за членови: 
1. ПЕТАР ТРАЈЧЕВСКИ 
2. д-р АТАНАС МАЛИНОВ 
3. НАДА ВЕЛЕВСКА 
4. д-р РИСТО ПЕТРОВСКИ . 

И. 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Бр.02-12533/1 
26 април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

49. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 17 од Са-

моуправната спогодба за основање на Самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје и точка VIII 
став 2 и точка XI став 5 од Одлуката за утврду-
вање органите на управувањето и другите орга-
ни на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје, Собранието на Заед-
ницата на здравството и здравственото осигурува-
ње на град Скопје, на заедничката седница на сите 
собори на делегатите, одржана на 26-ГУ-1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

I. 
За секретар на Заедницата на здравството и 

здравственото осигурување на град Скопје се име-
нува КИРО ЕФРЕМОВ, директор на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — 
Скопје. 

II. 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Бр. 02-12535 
26 април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

50. 
Врз основа на член 21 став 1 точка 17 од Са-

моуправната спогодба за основање на Самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје и точка X 
став 3 и XI став 5 од Одлуката за утврдување ор-
ганите на управувањето и другите органи на За-
едницата на здравството и здравственото осигуру-
вање на град Скопје, Собранието на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување на град 
Скопје, на заедничка седница на сите собори на 
делегатите, одржана на 26. IV. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТНИЦИ НА РАКОВОДНИ 
РАБОТНИ МЕСТА ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД — СКОПЈЕ 
I. 

Во Стручната служба на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување на град Скоп-
је, на раководни работни места, се именуваат: 

1. За пом. секретар НИКОЛА НИКОЛОВСКИ 
2. За советник за работи на самоуправните орга-

ни и нормативна дејност на Заедницата КО-
ЈИЌ МАРИЈА 
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3. За советник за унапредување на здравствената 
дејност ЗАФИРОВСКИ ПЕТАР 

4. За началник на Одделението за здравствено 
осигурување ГАВРИЛОВСКИ АНГЕЛЕ 

5. За началник на Одделението за финансии 
ВЕЛЈ АНОВСКИ ЈАНКО 

6. За началник на Одделението за план, анализа 
и договарање ПАНЕВ ПАНТЕЛЕЈ 

7. За началник на Одделението за ревизија и 
контрола ШУТАРОВ ТОМЕ 

8. За началник на Одделението за пензиско-ин-
валидско осигурување ВИКТОР ГУЛИЈА 

9. За началник на Одделението за додаток на 
деца ТОРОМАНОВСКИ ТОДЕ 

10. За началник на Одделението за правни ра-
боти ЌУРЧИЕВА ЉУБИЦА 

11. За началник на Одделението за општи работи 
ВАСИЛЕВСКИ БЛАГОЈА 

12. За здравствен советник д-р АЛЕКСАНДАР 
ПЕТРОВСКИ 

13. За здравствен советник д-р СТОЛЕ СТОЈКОВ-
СКИ 

14. За здравствен советник Мр ВАСИЛКА ГЕОР-
ГИЕВСКА 

15. За претседател на лекарската комисија I ИВА-
НОВСКИ д-р СЛАВКО 

16. За претседател на лекарската комисија II СТА-
М АТОВ СКА д-р ОЛИВЕРА 

17. За претседател на лекарската комисија III 
ХРИСТОВ д-р ВАСИЛ. 

II. 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

Бр. 02-12536/1 
26 април 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

51. 

Врз основа на член 42 став 1 точка 1 од Ста-
тутот на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Куманово („Службен весник на 
СРМ" бр. 4/73), на предлог од Извршниот одбор, 
Собранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Куманово, на својата 
седница одржана на 26. III. 1974 година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ И ЗАДАЧИ 

ОД ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

Член 1 
Работите и задачите што ги вршат лекарските 

комисии и комисијата на лекари-вештаци не се 
смета за работен однос бидејќи се повремени и не 
траат подолго од 30 дена во една календарска го-
дина. 

Член 2 
За извршување на работите и задачите од (прет-

ходниот член се заклучува договор за дело меѓу 
Заедницата и членовите на лекарските комисии. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува со денот на донесувањето. 

Бр. 03-733/1 
26 март 1974 година 

Куманово 
Претседател, 

Никола Кујунџиски, е. р. 

52. 
Врз основа на член 46 став 1 од Статутот на 

Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Титов Велес, Собранието на Заедни-
цата, на својата седница одржана на 8. IV. 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА ОДЛУКАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ ПОД КОЈ ЛИЦАТА, КОИШТО ПОКРАЈ 
ЗАНАЕТЧИСКАТА ОБАВУВААТ И ЗЕМЈОДЕЛ-
СКА ДЕЈНОСТ, МОЖАТ ДА ГО КОРИСТАТ ПРА-
ВОТО НА ИЗБОР НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ 

1. Одлуката за условите под кои лицата, кои-
што покрај занаетчиската обавуваат и земјодел-
ска дејност, можат да го користат правото на из-
бор на здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 2/74) се става вон сила. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

ТИТОВ ВЕЛЕС 

Број 01-192 
8 април 1974 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Љупчо Ашиков, е. р. 

53. 
Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71 и 24/73), член 
44 став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Го-
стивар, Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Гостивар, на сед-
ницата одржана на 27 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС НА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и тари-

фата на придонесите за финансирањето на здрав-
ственото осигурување на работниците вработени во 
работни и други организации и кај приватни рабо-
тодатели, за лица кои обавуваат самостојна профе-
сионална дејност, за уживатели на пензија и ин-
валиднина, како и за други лица предвидени со 
оваа одлука, осигурени кај Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Гостивар 
(во понатамошен текст: Заедница). 

Член 2 
Придонесите за здравственото осигурување се 

утврдуваат по единствена пропорционална стапка 
за целото подрачје на Заедницата за сите осигуре-
ници. 

Член 3 
Обврзниците на придонесот ги плаќаат след-

ните придонеси за здравственото осигурување: 
1. Придонес за задолжителни видови на здрав-

ствена заштита; 
2. Придонес за останатите права од здравстве-

ното осигурување; и 
3. Придонес за здравственото осигурување за 

случај на несреќа на работа и оболување од про-
фесионални болести. 
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Член 4 
Стапката на придонесот за финансирање на 

правата од здравственото осигурување на работни-
ците се утврдува во височина од 7,30% од што: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита 2,70%, 

— за останатите права од здравственото осигу-
рување 4,60%. 

Основица за пресметување на придонесот за 
здравственото осигурување е бруто личен доход на 
работникот. 

Член 5 
Тарифата на придонесот за здравственото оси-

гурување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува во 
височина од 0,50%. 

Основица за плаќање на придонесот е бруто 
личниот доход на работникот. 

Плаќањето на придонесот од ставот 1 на овој 
член се врши од доходот на работната организа-
ција. 

Член 6 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се утврдува во височина од 
15% од нето личниот доход односно од основицата 
утврдена со посебна одлука. 

Придонесот од претходниот став се распреде-
лува по видови на правата сразмерно на стапките 
односно тарифата на придонесот определен во член 
4 и 5 од оваа одлука. 

Член 7 
До колку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти на Заедницата, ос-
новицата за пресметување на придонесите е опре-
делена во нето износ, придонесите за здравственото 
осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки 
односно тарифи пресметани за примена на нето 
личните доходи односно примањата. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи, како и во случаи кога во 
личниот доход не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници запослени во работни 
организации. 

Придонесите за здравствено осигурување и по-
себниот придонес за користење здравствена зашти-
та во странство ќе се уплатува со еден налог-уп-
латница. 

Член 8 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е, 

согласно член 105 од Законот, при уплата на при-
донесите за здравствено осигурување и посебниот 
придонес за користењето на здравствената зашти-
та во странство на самиот налог-уплатница да да-
де спецификација за уплатените придонеси по ви-
дови на правата, со ознака на основицата и перио-
дот за кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот на уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно од-
редбата од став 1 на овој член, Службата односно 
поштата нема да го прими налогот-уплатницата во 
смисла на членот 38 од Законот за Службата на 
општественото книговодство. 

Член 9 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот, Статутот на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците и други општи акти на Заедницата. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ — ГОСТИВАР 

Број 02-568/1 
27 декември 1973 година 

Гостивар 
Претседател, 

Томе Давидовски, е. р 

54. 

Врз основа на член 17, 18, 97 и 101 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), од член 44 
став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Гостивар 
Собранието на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Гостивар на седницата 
одржана на 27 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 
НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО 
ПРОПИСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
За лицата на школување, стручно усовршување 

или постдипломски студии кои заради тоа го пре-
кинале работниот однос, ако за тоа време примаат 
стипендија, се пресметува и плаќа придонес за 
здравственото осигурување по стапката од основ-
ниот придонес за здравственото осигурување и та-
рифата за придонесот за здравственото осигурува-
ње за случај на несреќа на работа и заболување 
од професионалните болести. 

Придонесот од претходниот став се пресметува 
од месечниот износ на стипендијата по стапката 
пресметана на нето лични примања. 

Член 2 
Придонесот за здравственото осигурување во 

постојанен месечен износ се плаќа: 
1. за лицата кои по завршеното школување се 

наоѓаат на задолжителна практична работа или до-
броволна практика (волонтери), а не примаат ли-
чен доход од 40,00 динари; 

2. за учениците во стопанството и во стручни-
те училишта со практична работа, за ученици во 
стручни школи и гимназии за време на производ-
ната работа, како и студентите на вишите и висо-
ките школи, факултетите и уметничките акаде-
мии за време на задолжителна практика во орга-
низациите од 15,00 динари; 

3. за учениците во стручните училишта и гим-
назиите и студентите на вишите и високите шко-
ли, факултети и уметнички академии кога вршат 
практична работа во врска со наставата од 10,00 
динари; 

4. за лицата кои учествуваат на младинските 
работни акции од 15,00 динари; 

5. за лицата што учествуваат во организацио-
ните јавни работи, ако на тие работи работат нај-
малку 6 часа дневно од 15,00 динари; 

6. за лицата на работа кои учествуваат во ор-
ганизирани јавни и на младинските работни акции 
од 10,00 динари; 
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7. за лицата што ќе претрпат повреда како уче-
сници во определени јавни акции или во вршењето 
на определени јавни функции или должности од 
10,00 динари; 

8. за лицата што се наоѓаат на предвој нинка 
обука — логорување од 15,00 динари; 

9. за југословенските државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство заради 
учење, односно здобивање со практика од 40,00 ди-
нари; 

10. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги организи-
ра Заводот за запослување на работници од 15,00 
динари; 

11. за лицата странски државјани за време на 
школување, стручно усовршување или на постдип-
ломски студии во Југославија кои поради тоа го 
прекинале работниот однос ако за тоа време при-
маат стипендија од 40,00 динари; 

12. за лицата кои организацијата пред воспо-
ставување на работен однос ги упати како свои 
стипендисти на практична работа во други орга-
низации заради стручно оспособување или усовр-
шување од 40,00 динари; 

13. за лицата кои се на изведување обука во 
одредите на предвојничката обука 10,00 динари; 

14. за брачните другари односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравствено оси-
гурување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението од 30,00 динари; 

15. за иселениците-повратници додека се ре-
довно пријавени кај надлежниот завод за заложу-
вање на работници 40,00 динари; 

16. за уживателот на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на На-
родното собрание или од страна на Извршниот со-
вет 40,00 динари; и 

17. за носителите на Илинденската споменица 
кои не уживаат Илинденска пензија од 30,00 ди-
нари. 

Член 3 

Придонесите на лицата опфатени со оваа од-
лука се пресметуваат и се плаќаат месечно на-
назад. 

Доколку придонесот се утврдува за време по-
кусо од еден месец за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа по 1/30 од определен 
месечен износ на придонесот. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ — ГОСТИВАР 

Број 02-569/1 
27 декември 1973 година 

Гостивар 
Претседател, 

Томе Давидовски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
се утврди дека во уводниот дел на Одлуката за 
валоризационите коефициенти за пресметување на 
личните доходи остварени во годините 1964, 1965, 
1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 и 1972 на ниво на 
личните доходи од 1973 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/74) се потпаднала грешка, поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕ-
ФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ГОДИНИТЕ 1964, 1965, 
1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 и 1972 НА НИВО 

НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1973 ГОДИНА 

Во уводниот дел на Одлуката — ред последен, 
годината „1973" се заменува со „1974". 

ОД СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, БР. 01-502/1-74 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 
589, книга I е запишано следното: Досегашниот 
раководител Јакимовски Коле на Продавницата број 
9 во село Умин Дол, Кумановско, на Земјоделска-
та задруга „Слога" — село Умин Дол, Кумановско 
е разрешен од должност. За раководител на про-
давницата е назначен Здравковиќ Велимир, кој не-
ма да биде потписник, бидејќи истата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува задругата, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 659 од 3. VIII. 1973 година. (1183) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации, на 

IV. 1973 година, рег. бр. 154, реден број 13 е 
запишано следното: Регистрираната Деловница во 
Струмица, на Земјоделската задруга „Благој Муче-
то" — село Просениково, Струмичко, продолжува 
да работи како организационен дел во состав на 
задругата под назив: Земјоделска задруга „Бла-
гој Мучето" — село Просениково, Струмичко, Прет-
ставништво -— Струмица. 

Се укинува жиро-сметката на деловницата м 
водењето на посебното книговодство и се брише 
како раководител лицето Димитар Пројков. 

Предмет на работењето е вршење на комерци-
јални работи во име и за сметка на задругата, а во 
рамките на регистрираната дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фл. 
бр. 88/73. (1009) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 112, страна 
773, книга I е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Победа", село Милетино, Тетовско. Пред-
мет на работењето на задругата е: 

— организирање и унапредување на земјодел-
ското производство на сопствени површини и на 
површини земени во закуп и на други основи во 
ратарското производство, сточарството, лозарството, 
производството на семенски материјали за сите ви-
дови на земјоделски производи; 

— кооперација во сите видови на земјоделско-
то производство со индивидуалните земјоделски 
производители што се остварува преку организи-
рање и пружање стручна помош на кооперантите за 
унапредување на земјоделското производство; 

— организирање на фиго заштита на земјодел-
ското производство и друга помош на индивидуал-
ните земјоделски производители; 

— вршење услуги на индивидуалните земјо-
делски производители со земјоделски машини и 
други стручни услуги, нужни за обавување и уна-
предување на земјоделското производство; 

— организирање на штедење и кредитирање 
кај индивидуалните земјоделски производители. 
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Задругата е основана од членовите на задру-
гата: Стефаноски Бранко, Мемеди Мемед, Стефа-
носки Божин, Ѓорѓевски Илија, Ристоски Димитар, 
Трпчески Данаил, Николоски Веселин, Маркоски 
Благоја, Милошески Златан, Илиевски Драго, 
Ангелоски Александар, Ајрулаи Веап, Салија Иза-
јет, Куртиши Фадил, Исмаили Осман, Јаковчески 
Ангелко, Ристоски Живко, Ристоски Драго, Ан-
гелкоски Богоја, Кузманоски Боривоја, Емини Ва-
ит, Мојсовски Панта, Јованоски Горан, Емини Сер-
вет, Беџети Мерсел, Петроски Славе, Јованоски 
Микаил, Илиевски Стојан, Мојсовски Љубомир, 
Јованоски Живко, Мојсовски Тешимир, согласно 
одлуката на задружниот совет за основање на за-
другата на основачкото собрание, одржано на 12. 
IV. 1973 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Анѓелкоски Ѓуре, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Членови на деловниот одбор се: Марковски 

Благоја, претседател на деловниот одбор, Емини 
Ваит, Ристовски Златан, Таири Ејуп и Арулаи Аз-
би. Заменик претседател на деловниот одбор е Рис-
товски Златан, согласно записникот од одржаната 
седница на задружниот совет од 25. IV. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 666 од 18. VII. 1973 година. (1061) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 663, страна 273, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот директор Јордан Гиров на 
„Семе Вардар" — Специјализиран семенско прет-
пријатие — увоз-извоз — Скопје му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност со одлуката на собирот на работните луѓе 
на работната заедница на претпријатието, бр. 02-1156 
од 12. IV. 1973 година. 

За в. д. директор со гореспоменатата одлука е 
назначен Петровски Димитар, кој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, со старите регистри-
рани потписници Горѓи П. Георгиев, шеф на смет-
ководството и Горѓи Дапчевски, главен книшво-
дител, сметано од 25. V. 1973 година. 

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

бр. 513 од 12. VI. 1973 година. (907) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 39, стра-
на 459, книга И е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Братство единство", село Горно Ли-
сиче, Скопско — Организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Продавница број 5 
во Скопје, на улица „Карпош" III — снабдувачки 
центар. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со земјоделски производи и алкохолни и 
безалкохолни пијалоци во оригинална опаковка. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Братство единство", село 
Горно Лисиче, со одлуката број 02-935 од 2. VI. 
1972 година, од одржаната седница на 10. V. 1972 
година. 

Раководител на продавницата е Китан Кита-
новски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 375 од 24. IV. 1973 година. (659) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 39, страна 
459, книга II е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Братство единство" — село Горно Лисиче 
— Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница број 6 во Скопје, ул. 
„Партизанска" II блок, 7 локал, број 1. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на земјо-
делски производи и алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци во оригинална опаковка. 

Продавницата е основана со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Брат-
ство единство" — село Горно Лисиче, Скопско, бр. 
02-2233 од 31. XII. 1971 година, од одржаната сед-
ница на 23. XI. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Маринко Трен-
дафиловски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 377 од 24. IV. 1973 година. (660) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 335, страна 401, книга И е запишано след-
ното: Дејноста на „Крива Река" — претпријатие за 
уредување и регулација на бупци — Крива Палан-
ка, согласно со одлуката на работничкиот совет 
број 105 од 26. III. 1973 година, од одржаната сед-
ница на 7. III. 1973 година, се проширува и со 
производство на тули и ќерамиди и промет на гра-
дежни материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
319 од 9. V. 1973 година. (806) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 568, страна 365, книга III е запишано след-
ното: На досегашните потписници на бифето „Са-
на Михајлов" — Гевгелија, на Здружението на пен-
зионерите и инвалидите на трудот во Гевгелија и 
тоа: Почков Сотир, претседател на одборот и Џи-
шев Александар, книговодител, им престанува пра-
вото за потпишување, согласно одлуката на Со-
јузот на здружението на пензионерите и пензио-
нираните инвалиди на трудот на СРМ — Општин-
ско здружение — Гевгелија, број 87 од 27. IV. 1973 
година. 

Досегашниот раководител на споменатото бифе 
Белчев Димов Ристе, во согласност со горецитира-
ната одлука во иднина бифето ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, сметано од 4. V. 1973 година. 

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

бр. 441 од 21. V. 1973 година. (845) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572 утрана 459, книга VII е запишано след-
ното: Седиштето на Стовариштето во Скопје, на 
„Славија" — трговско претпријатие на големо и 
мало увоз-извоз — Скопје се преселува во Скопје 
од ул. „Индустриска" 513 бб на ул. „Сава Коваче-
виќ" бб во Скопје, согласно одлуката на работнич-
киот совет број 7256 од 27. V. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 429 од 24. V. 1973 година. (857) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 233, страна 643, книга III е запишано след-
ното: Дејноста на „Браќо" — метална индустрита 
„Браќа Кошулчеви" — Титов Велес, согласно со 
одлуката на работничкиот совет број 02-4079 од 22. 
V. 1973 година од одржаната седница на 16. V. 1973 
година, во иднина се проширува и со: производство 
и монтажа на метални силоси. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 522 од 7. VI. 1973 година. (878) 



Стр. 518 — Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 29 април 1974 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 233, страна 643, книга III е запитано след-
ното: На досегашните потписници на „Браќо" — 
метална индустрија „Браќа Кошулчеви" — Титов 
Велес и тоа: Александар Јован Никодиновски, ди-
ректор, Северов Јован Ристо, дипломиран правник 
секретар, Делов Благоја и Сердаровиќ Петар, фи-
нансиски директор им престанува правото за пот-
пишување со одлуката на работничкиот совет, бр. 
03-2367 од 28. III. 1973 година, од одржаната сед-
ница на 26. III. 1973 година. 

За нови потписници на „Браќо" — метална ин-
дустрија „Браќа Кошулчеви" — Титов Велес, со 
горенаведената одлука на работничкиот совет се 
назначени следните лица: Георгиевски Горчо, ге-
нерален директор, Балуковски Сотир, комерцијален 
директор, Лазаревиќ Грозда, шеф на план и ана-
лиза и Бошков Љубе, шеф на сметководство, кои 
истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Нусис Томас, технички ди-
ректор, сметано од 9. IV. 1973 година. 

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

бр. 354 од 28. V. 1973 година. (864) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 117, книга VIII е запишано 
следното: На досегашните потписници на „Интер-
промет" — трговско претпријатие за промет со уни-
верзална стока на големо и мало — Скопје — ООЗТ 
со својство на правно лице „Кумановопромет" — 
Куманово или скратено „Купром" — Куманово и 
тоа: Стојановски Киро, Ивановски Бранко и Ду-
мановски Денко им престанува правото за потпи-
шување бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници со одлуката на советот на 
ООЗТ број 03/885 од 21. V. 1973 година се назначе-
ни следните лица: Јакимовски Љубе Мирко, шеф 
на комерцу а лното одделение, Поповски В. Дра-
ган, шеф на сметководството и Јовчиќ Олгица, кнп-
говодител, кои истата ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран потписник Илиев-
ски Блашко Методија, директор, сметано од 29. V. 
1973 година. 

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

бр. 533 од 20. VI. 1973 година. (900) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 340, страва 441, книга II е запишано след-
ното: Се врши пренотација на одлуката за издво-
јување на Самостојната организација на здружен 
труд, со својство на правно лице, во состав на „Ии-
терпласт" — фабрика за производство на амбала-
жа „30 Јули" — Куманово, на „Интерпласт" — ин-
дустрија за пластични производи — експорт-импорт 
— Белград во работна организација под назив: 
„30 Јули" — фабрика за производство на амбала-
жа — Куманово. Одлуката е донесена на 5. IV. 
1973 година под број 02-1834 од 6. IV. 1973 година, 
со следните податоци, под фирма: Фабрика за про-
изводство на амбалажа „30 Јули" — Куманово. 
Предмет на работењето е: 

— преработка на пластични маси од сите ви-
дови и типови со постапка на бризгање (термопре-
работка), вакумиран^, екструдирање, дување, дру-
ги техники на преработка во оваа област; 

— преработка на алуминиум, олово и други ме-
тали и изработка и обликување на готови произ-
води од истите како туби и ел.; 

— преработка на алуминиумска фолија и из-
работка на сите видови амбалажа од истите со по-
мош на хартија, полиетилен, целофан и др.; 

— изработка на алати за изработка на плас-
тични маси, алуминиум и други намени за свои 
потреби и за трети лица; 

— изведување на ремонтни и сервисни услуги 
и одржување на објекти и капацитети за свои по-
треби и за трети лица; 

— набавка на основни и помошни материјали 
и суровини со цел за преработка, односно за про-
изводство на нови производи; 

— продажба на стоки од сопствено производ-
ство; 

— купување и продавање на производи кои го 
дополнуваат производството и овозможуваат усло-
ви за нормално работење; 

— вршење работи на увоз и извоз за свои по-
треби и други претпријатија од оваа област; 

— организирање на деловно-техничка соработ-
ка од матични и страни фирми; 

— вршење услуги во превоз со свои транспорт-
ни средства за свои потреби и потребите на трети 
лица. 

Фабриката ќе ја потпишува НИКОЛОВСКИ Ми-
кајло Штерија, в. д. директор. 

Фабриката за производство на амбалажа „30 
Јули" — Куманово ќе се конституира во рок од 
30 дена по уписот на актот за основање во реги-
старот. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, од рег. бр. 314, страна 211, книга И „Ин-
терпласт" — индустрија за пластични производи 
— експорт-импорт и застапување — Белград — Са-
мостојна организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице, во состав на „Интерпласт" 
— Белград — Фабрика за производство на амба-
лажа „30 Јули" — Куманово, бидејќи се издвојува 
во работна организација под назив: „30 Јули" — 
фабрика за производство на амбалажа — Кума-
ново, согласно со одлуката за издвојување донесена 
на 5. IV. 1973 година под број 02-1834 од 6. IV. 1973 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 599 од 19. VI. 1973 година. (901) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 858, страна 1171, книга III е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје на Претприја-
тието „Феримпорт" — извоз-увоз — Загреб се пре-
селува од ул. „Илинденска" бр. 13, на ул. „Градски 
ѕид" кула 3 мезанин во Скопје, согласно уверението 
од Собранието на град Скопје — Одделение за ин-
спекции Уп. бр. 12-14896 од 25. VI. 1971 година. 

На досегашниот потписник Поленак Томо, в. д. 
раководител на Претставништвото во Скопје, на 
Претпријатието „Феримпорт" — извоз-увоз — За-
греб, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност со одлуката на уп-
равниот одбор на „Феримпорт" — Загреб од одр-
жаната седница на 30. VI. 1972 година. 

За директор на претставништвото со горенаве-
дената одлука е назначен Николов Никола, кој 
претставништвото ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 2. ХИ. 1972 година. 

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

бр. 1101/72 од 12. III. 1973 година. (470) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 964, страна 173, книга VIII е запишано 
следното: Дејноста на „Македонија спорт" — про-
изводно трговско претпријатие — Скопје, согласно 
со одлуката на работничкиот совет од одржаната 
седница на 19. I. 1973 година во иднина се проши-
рува и со вршење промет на големо со спортски 
реквизити и спортска опрема, туристичка опрема, 
камп опрема и спортска конфекција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 464 од 25. V. 1973 година. (853) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. III. 1973 година, рег. бр. 8/55, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. 
„Марксова" бб, на Трговското и посредничко прет-
пријатие „Моноверзал" — Прилеп. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на наме-
штај, електроуреди, јоргани и теписи. 

Раководител на продавницата е Горески Ристо. 
Продавницата е основана од Трговското и по-

среднине претпријатие „Моноверзал" — Прилеп, 
со одлуката бр. 02-1682/2 од 15. XII. 1972 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 170/73. (707) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1628, страна 165, книга VII е запишана под 
фирма: Јагодинска пивара — Светозарево — Де-
ловна единица (складиште) во Скопје, населба „Ма-
џарић ул. „840" број 1. Предмет на работењето на 
деловната единица е продажба на флаширано пиво. 

Деловната единица е основана со одлуката па 
работничкиот совет на Јагодинската пивара — Све-
тозарево, бр. УШ/3537/2 од 30. III. 1973 година. 

Раководител на деловната единица е Петко 
Бисовски. 

Деловната единица (Складиште) во Скопје, на-
селба Маџари, ул. „840" број 1 ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 418 од 15. V. 1973 година. (799) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1000, страна 550, книга VI е запишана под 
фирма: Автокуќа „Механика — претпријатие за 
ремонт, сервис на моторни возила, машински ус-
луги, продажба на автомобили, делови, нафтени 
деривати и др. — Скопје — Деловна единица „За-
става" — (сервис) во Скопје, ул. „Орце Николов" 
бр. 67. Предмет на работењето на деловната еди-
ница е одржување и поправка на сите моторни во-
зила со бензинска пумпа, перална и промет со де-
лови и возила. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на Автокуќа „Механика" — 
претпријатие за ремонт, сервис на моторни вози-
ла, машински услуги, продажба на автомобили, де-
лови, нафтени деривати и др. — Скопје, бр. 02/9231 
од 19. XII. 1972 шдина, од одржаната седница на 
28. XI. 1972 година. 

Раководител на деловната единица е Стојанов 
Трајко. 

Деловната единица „Застава" (сервис) во Скоп-
је, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Сто-
јанов Трајко, директор, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 1090 од 16. V. 1973 година. (800) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1085, страна 170, книга VII е запишано 
следното: Дејноста на Занаетчиската браварска за-
друга „Цветан Димов" — Горче Петров, согласно 
со одлуката на работничкиот совет од одржаната 
седница на 16. VIII. 1972 година во иднина се про-
ширува и со вршење на занаетчиска дејност — 
столарска и производство на мебел. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 435 од 11. VI. 1973 година. (870) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1631, страна 182, книга VIII е запишана 
под фирма: „Интереуропа" — меѓународна шпеди-
ција и транспорт — Копер — Деловна единица без 
својство на правно лице (претставништво) во Скоп-
је (нов Скопски саем). Предмет на работењето на 
деловната единица е склучување на договори во 
име и за сметка на претпријатието, во рамките на 
регистрираната дејност. 

Деловницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Интереуропа" — меѓународна 
шпедиција и транспорт — Копер, од одржаната 
седница на 25. II. 1973 година. 

Раководител на деловницата е Блажев Вла-
димир. 

Деловната единица ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува Блажев Владимир, раководи-
тел, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 245 од 29. V. 1973 година. (842) 

СОДРЖИНА 
Страна 

338. Закон за пријавување и испитување по-
теклото на имотот — — — — — — 449 

139... З акопаа - ј авно информирање — — — 451 
140. Закон за радиодифузијата — — — — 459 
141. Закон за шумите — — — — — — 463 
142. Закон за управување и користење на па-

сиштата и утрините — — — — — — 475 
143. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за здружување на индивидуал-
ните земјоделски производители — — — 478 

144. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за водниот придонес во 1974 го-
дина — — — — — — — — — — 478 

145. Закон за основање Кинотека на Социјали-
стичка Република Македонија — — — 479 

146. Закон за самоуправните интересни заед-
ници на вработувањето и за материјално-
то обезбедување за време на привремена 
безработност — — — — — — — — 479 

147. Закон за заштита на воздухот од загаду-
вање — — — — — — — — — — 487 

148. Закон за сопственост на делови од згради 491 
149. Закон за стварната надлежност на редов-

ните судови — — — — — — — — 495 
150. Закон за дополнување на Законот за стап-

ките на данокот на доход на организации-
те на здружениот труд и за даночните 
олеснувања и ослободувања — — — — 496 

151. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за пренесување на средствата на 
Социјалистичка Република Македонија за 
инвестиции во стопанството врз организа-
циите на здружениот труд — — — — 496 

152. Закон за дополнување на Законот за за-
штита при работа — — — — — — 497 

153. Одлука за одобрување на завршната смет-
ка на Републичкиот фонд за кредитирање 
на побрзиот стопански развиток на недо-
волно развиените краишта за 1973 година 498 

154. Одлука за потврдување на завршната 
сметка на Народната банка на Македонија 
за 1973 година — — — — — — — 498 

155. Одлука за акционата програма за подоб-
рување на санитарно-хигиенската и епи-
демиолошката состојба во СРМ во 1974 
година — — — — — — — — — 498 
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156. Одлука за акциона програма за намалу-
вање високата смртност на доенчињата и 
малите деца во СР Македонија во 1974 го-
дина — — — — — — — — — — 501 

157. Одлука за програма за развој на социјал-
ната заштита во 1974 година — — — — 503 

158. Одлука за учество на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во финансирањето на 
Програмата за издавање на уметничка ли-
тература преведена на македонски јазик 
во периодот 1973—1978 година — — — 504 

159. Одлука за давање одобрение на завршна-
та сметка на Републичкиот фонд за науч-
но-истражувачка работа за 1973 година 505 

160. Одлука за одобрување на завршната смет-
ка на Републичкиот фонд за унапредува-
ње на индивидуалното земјоделство во 
1973 година — — — — — — — — 505 

161. Одлука за одобрување на завршната смет-
ка на Републичкиот фонд за заштита од 
град обиј ност за 1973 година — — — — 505 

162. Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
заштита од град обиј ност за 1974 година 505 

163. Одлука за давање согласност на Програ-
мата на Републичкиот фонд за заштита 
од градобијност за спроведување на за-
штитата од градобијност во 1974 година во 
СР Македонија — — — — — — — 506 

164. Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
пошумување на голините за 1974 година 506 

165. Одлука за одобрување на завршната смет-
ка на Републичкиот фонд за пошумување * 
на голините за 1973 година — — — — 506 

166. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување бројот на судиите и судиите-
поротници во Вишиот стопански суд во 
Скопје и во окружните стопански судови 506 

167. Одлука за давање согласност за основање 
Музеј на Револуцијата на народите и на-
родностите на Југославија — — — — 507 

168. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Заводот за медицинска рехабилитација 
на СРМ — Скопје — — — — — — 507 

169. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Заводот за згрижување, воспитување 
и образование на деца и младинци — 
Скопје — — — — — — — — — 507 

170. Одлука за гаранција на Социјалистичка 
Република Македонија за кредитите што 
се користат врз основа на спогодбата меѓу 
Владата на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија и Владата на Со-
јузот на Советските Социјалистички Ре-
публики за економска и техничка сора-
ботка во изградбата и реконструкцијата 
на индустриските претпријатија и други 
објекти во СФРЈ — — — — — — — 507 

171. Одлука за Програма за финансирање на 
дејности од поширок општествен интерес 
во областа на водостопанството во 1974 го-
дина — — — — — — — — — — 508 

172. Одлука за усвојување на Договорот за 
пружање помош на СР Црна Гора за обез-
бедување на средства за покривање пре-
чекорувањето на трошоците за изградба 
на пругата Белград—Бар преку СР Црна 
Гора — — — — — — — — — — 508 

173. Одлука за давање согласност на Договорот 
за заем и на Договорот за гаранции со 
Меѓународната банка за обнова и развој 509 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

41. Одлука за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурува-
ње на град Скопје — — — — — — 509 

42. Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување 510 

43. Одлука за привремено регулирање на од-
делни прашања за финансирањето и фи-
нансиското работење на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување 
на град Скопје — —- — — — — — 511 

44. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите за здравствено оси-
гурување, постојаните износи на придоне-
сите за здравствено осигурување на од-
делни категории осигуреници и за утвр-
дување на основиците за пресметување и 
плаќање на придонесите за здравствено 
осигурување за одделни категории осигу-
реници — — — — — — — — — 511 

45. Одлука за утврдување висината на придо-
несот за здравствено осигурување на зем-
јоделците — — — — — — — — 512 

46. Одлука за избор на претседател и членови 
на Извршниот одбор на Собранието на 
Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на град Скопје — — 512 

47. Одлука за избор на претседател и членови 
на Комисијата за избор и именување на 
Собранието на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување на град 
Скопје — — — — — — — — — 513 

48. Одлука за избор на претседател и членови 
на Комисијата за жалби на Собранието на 
Заедницата на здравството и здравствено-
то осигурување на град Скопје — — — 513 

49. Одлука за именување секретар на Заед-
ницата на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје — — — — 513 

50. Одлука за именување работници на рако-
водни работни места во Стручната служ-
ба на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје — 513 

51. Статутарна одлука за вршење на работи 
и задачи од лекарските комисии — — . — 514 

52. Одлука за ставање вон сила Одлуката за 
условите под кои лицата, коишто покрај 
занаетчиската обавуваат и земјоделска 
дејност, можат да го користат правото на 
избор на здравственото осигурување — 514 

53. Одлука за стапките и тарифата на при-
донесите за здравственото осигурување и 
стапката на посебниот придонес за кори-
стење на здравствената заштита во стран-
ство за 1974 година — — — — — — 514 

54. Одлука за основиците и постојаните из-
носи на придонесите за здравственото оси-
гурување на одделни категории лица над-
вор од работен однос осигурени по пропи-
сите за здравственото осигурување за 1974 
година — — — — — — — —• — 515 

Исправка на Одлуката за валоризациони-
те коефициенти за пресметување на лич-
ните доходи остварени во годините 1964, 
1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 и 1972 
на ниво на личните доходи од 1973 година 516 
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