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77. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репу-
блика Македонија издаваат 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ 

Се прогласува Законот за водите, 
што Собранието на Република Македонија го донесе 

на седницата одржана на 15 јануари 1998 година. 

Број 07-145/1 _ 
15 јануари 1998 година л Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, е.p. 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Тито Петковски, с.р. 

ЗАКОН 
ЗА ВОДИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 

употреба и користење на водите, заштитата од штетни 
дејства на водите, заштита на водите од исцрпување и 
загадување, управување со водите, изворите и начинот 
на финансирање на водостопанските дејности, услови и 
начини на вршење на водостопанската дејност, давање 
на водата на користење со одобрение (концесија), ме-
ѓудржавните води и други прашања од значење за обез-
бедување на единствен режим на водите во Република 
Македонија. 

Член ,2 
Водите, водотеците и езерата како добра од општ 

интерес на Република Македонија уживаат посебна 
заштита утврдена со овој закон и се во државна соп-
ственост. 

Член 3 
Одредбите на овој закон се однесуваат на извор-

ските, протечните, стоечките и подземните води, на 
зафатените атмосферски води, водите за пиење и от-
падните води, на коритата и бреговите на водотеците и 
пороите, езерата и акумулациите, како и на термалните 
и минералните води, доколку со посебен закон поинаку 
не е определено. 

Член 4 
Режим на водите, во смисла на ОВОЈ закон, е збир на 

елементите кои влијаат на квантитативната и кв ал ита-
тивната состојба на водите и на водостопанските об-
јекти и постројки на определено место и во определено 
време 

Режимот на водите, за водите од член 3 на овој 
закон, го сочинуваат особено следниве елементи: водо-
стој, протек, насока на текот, брзина на водата, брзина 

и количество на пренос, температура на водата, фи-
зички, хемиски, бактериолошки и биолошки состав и 
радиоактивни особини на водата. 

Член 5 
Обезбедувањето на единствен режим на водите, пла-

нирањето за рационално користење и искористување 
на водите, утврдувањето и спроведувањето на билансот 
на водите се врши по хидрографски целини, односно 
сливови или делови од слив. 

Член 6 
Одржувањето и подобрувањето на режимот на во-

дите и рационално користење на расположливите коли-
чества на водите се врши согласно Водостопанската 
основа на Република Македонија. 

Член 7 
Биланс на водите, во смисла на овој закон, е план со 

кој се врши распределба на расположливите количе-
ства на вода на определен простор во определено 
време, според начелото на одржив развој со кој се задо-
волуваат потребите на сегашните генерации, а не се 
загрозува потребата од вода на идните генерации. 

Член 8 
Меѓудржавни води, во смисла на овој закон, се во-

дите што претставуваат државна граница или пресечу-
ва ат државна граница. 

Член 9 
Изградба, реконструкција и доградба на водостопан-

ски и други објекти и постројки кои имаат влијание врз 
режимот на водите и други работи кои можат да созда-
дат промени на режимот на водите, се врши според 
условите утврдени со прописите за изградба на инвести-
циони објекти и условите утврдени со овој закон. 

За вршење на работите од став 1 на овој член е 
потребна водостопанска согласност. 

За употреба или користење на водата и за кори-
стење на изградените водостопански и други објекти и 
постројки кои имаат влијание врз режимот на водите, е 
потребна водостопанска дозвола. 

Член 10 
Водостопанските согласности и водостопанските 

дозволи се евидентираат (запишуваат) во книга за во-
дите. Член И 

Изворските, протечните, неистечните и подземните 
води се користат по следниов приоритет: 
- за водоснабдуван>е на населението, за здравствените 

установи и правните лица од областа на ветеринар-
ството, за потребите на одбраната, за индустријата 
за производство и преработка на прехранбени про-
изводи и за напојување на добитокот; 

- за наводнување на земјоделско земјиште; 
- за водоснабдување на индустријата (стопански по-

треби); 
- за наводнување, на паркови и други јавни површини; 
- за хидроенергетски потреби и 
- за други потреби. 

На водите што се користат за потребите од алинеи 
2,3,4 и 5 од став 1 на овој член може да им се промени 
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намената по претходна согласност на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство доколку 
тие треба да се користат за потребите од став 1 алинеја 
1 на овој член, со право на надоместок на поранешните 
корисници за вложените средства во водостопанските и 
други објекти и постројки според прописите за експро-
пријација од страна на корисникот на пренаменетата 
вода. 

Член 12 
Подрачјата на кои има изворски, подземни, про-

течна акумулирани и други видови води (во натамош-
ниот теке: изворишта), кои по квалитет и количество 
се наменети да се користат или се користат за водоснаб-
дување на населението и за индустријата за производ-
ство и преработка на прехранбени производи, се зашти-
туваат од загадување и од други дејства кои можат 
неповолно да влијаат врз квалитетот и количеството на 
изворите. 

Заштитата на квалитетот и количеството на водата 
во извориштата од став 1 на овој член се обезбедува со 
определување и одржување на згубидани зони и утврду-
вање на посебни услови за користење на земјиштето, за 
изградба и користење на објекти, за експлоатација на 
шумите и за вршење на други работи во заштитните 
зони. 

Член 13 
Заштитата од штетното дејство на водите се состои 

од преземање на работи и мерки за заштита од поплави, 
заштита од ерозија и уредување на порои. 

Член 14 
Водите се заштитуваат од загадување заради овоз-

можување на нештетно и непречено користење на во-
дите, заштита на здравјето на луѓето, на животната 
средина и природата и на животинскиот и растителниот 
свет. 

Член 15 
Од коритата и бреговите на природните водотеци, 

езера и акумулации може да се вади песок, чакал и 
камен само ако со тоа се врши подобрувана на режи-
мот на водите. 

Член 16 
За изградба, реконструкција, одржување и кори-

стење на водостопански објекти и постројки и за упо-
треба и користење на водите, на земјиштето се врши 
експропријација и се воспоставуваат службености и 
други ограничувања на правото на сопственост во со-
гласност со Законот за експропријација. 

Член 17 
Водостопанска дејност од јавен интрес во смисла на 

овој закон е: изградба, одржување и користење на водо-
стопански објекти и постројки што се однесуваат на 
обезбедување на вода за водоснабдување, наводнување 
и одводнување на земјиште; определување на заштитни 
зони; заштита од штетното дејство на водите; заштита 
на коритата и бреговите на водотеците и езерата; од-
брана од поплави; заштита од ерозија и уредување на 
порои; вадење на песок, чакал и камен заради заштита 
и подобрување на режимот на водите; обезбедување на 
резерви на вода со кои се обезбедува единствен режим 
на водите во слив или дел од слив и изработка на про-
ектна документација и студии во врска со подобрува-
њето на режимот на водите. 

Член 18 
Водостопански објекти и постројки во смила на овој 

закон, се објектите со кои се врши: 
1. Уредување на режимот на водите и тоа: брани со 

нивните акумулациони простори, ретензиони и 

инундациони базени, регулирани речни корита, од-
бранбени насипи, уредени порои и ерозивни повр-
шини, бентови, обо дни и латерални канали, црпни 
станици и слично (во натамошниот текст: заштитни 
објекти); 

2. Обезбедување, зафаќање, доведување и подготовки 
на вода за водоснабдување на населението, инду-
стриските и другите стопански и комунални потреби 
(во натамошниот текст: водоснабдителни објекти); 

3. Обезбедување и доведување на вода за наводнување 
на земјоделско земјиште - наводнување и за прифа-
ќање и одведување на одвишни површински и под-
земни води - одводнување (во натамошниот текст 
хидромелиоративни системи); 

4. Зафаќање, доведување и искористување на вода за 
производство на електрична енергија и за движење 
на друг вид постројки (во натамошниот текст: хи-
дроенергетски објекти); 

5. Зафаќање, доведување и пречистување на загадени 
отпадни води и нивно одведување во реципиент и за 
спречување на нагло ексцесно испуштање на опасни 
и штетни материи (во натамошниот текст објекти 
за заштита на водите) и 

6. Задоволување на посебни намени за одбраната, по-
себни еколошки потреби и слично (во натамошниот 
теке: посебни објекти). 

II РЕЖИМ НА ВОДИТЕ 

Член 19 
Режимот на водите се одржува и подобрува со уреду-

вана и одржување на водотеците, изградба и одржу-
вани на водостопански објекти и постројки, примена на 
мерки за заштита од штетното дејство на водите, упо-
треба и користење на водите и со заштита на водите од 
загадувана. 

Режимот на водите се менува со дејствувањето на 
човекот или на природните сили со кои се менува коли-
чеството на водата или квалитетот на водата на опреде-
лено место и во определено време. 

1. Водостопанска основа 

Член 20 
Водостопанската основа на Република Македонија е 

план за одржување и подобрување на режимот на во-
дите, за рационално користење на водите на територи-
јата на Република Македонија и е основа за развој на 
водостопанството. 

Водостопанската основа особено содржи: постојна 
состојба на режимот и билансот на водите и водосто-
панските објекти на определен слив или дел од слив за 
определено време, хидролошка основа, основни еле-
менти и услови на режимот и билансот на водите со кои 
се обезбедуваат најцелосообразни технички и економ-
ски решенија за заштита од штетните дејствија на во-
дите, за заштита на водите од загадување и за употреба 
и користење на водите на слив или дел од слив за опре-
делено време, основни критериуми за класификација на 
водите и категоризација на водотеците. 

Водостопанската основа.се изготвува и се донесува 
за територијата на Република Македонија по сливови. 

За подрачјето на одделен слив, по потреба се изго-
твува и се донесува водостопанска основа за дел од 
сливот. 

Член 21 
Слив, во смисла на овој закон, е подрачјето од кое 

водата дотекува во водотекот. 
На територијата на Република Македонија постојат 

четири сливови и тоа: Вардарски, Црнодримски, Стру-
мички и сливот на Јужна Морава. 
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Вардарскиот слив го опфаќа сливот на реката Вар-
дар со своите притоки на територијата на Република 
Македонија до македонско-грчката државна граница, 

- вклучувајќи го и сливот на Дојранското Езеро на тери-
торијата на Република Македонија. 

Црнодримскиот слив ги опфаќа сливовите на Пре-
спанското и Охридското Езеро и сливот на реката Црн 
Дрим со своите притоки на територијата на Република 
Македонија до македонско-албанската државна гра-
ница. 

Струмичкиот слив ги опфаќа сливовите на реките 
Струмица, Циронска и Лебница до македонско-бугар-
ската државна граница. 

Сливот на Јужна Морава го опфаќа сливот на Јужна 
Морава на територијата на Република Македонија до 
македонско-југословенската државна граница. 

Член 22 
Водостопанската основа на Република Македонија 

ја донесува Собранието на Република Македонија. 
Водостопанската основа за дел од слив ја донесува 

Владата на Република Македонија. 
Водостопанската основа за дел од слив мора да биде 

во согласност со Водостопанската основа на Република 
Македонија. 

На секои десет години, се врши ревизија на Водосто-
панската основа на Република Македонија. 

Водостопанските основи од ставови 1 и 2 на овој 
член се изработуваат во две фази и тоа: нацрт и пред-
лог. 

Собранието на Република Македонија, односно Вла-
дата на Република Македонија донесува одлука за ста-
вање на нацртот на водостопанската основа на јавен 
увид, која се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Нацртот на водостопанската основа се става на јавен 
увид најмалку 60 дена од денот на објавувањето на одлу-
ката од став 6 на овој член. 

Стручната расправа по нацртот на водостопанската 
основа ја организира Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Врз основа на мислењата дадени од стручната ра-
справа по нацртот на водостопанската основа се изго-
твува предлог на водостопанската основа која се доста-
вува на усвојување. 

Член 23 
Водостопанската основа може да се менува и да се 

дополнува во текот на нејзината примена врз основа на 
научно-истражувачките сознанија, изменети услови и 
потреби и други поводи за унапредување на водостопан-
ската основа. 

Менувана и дополнување на Водостопанската ос-
нова во согласност со став 1 од овој член врши Собра-
нието на Република Македонија, на предлог на Владата 
на Република Македонија. 

Член 24 
Водостопанската основа на Република Македонија 

ја изготвува Јавното водостопанско претпријатие. 
Член 25 

Изработка на инвестиционо-техничка документа-
ција и изградба на водостопански објекти и постројки, 
електростопански, комунални, индустриски и други об-
јекти и постројки кои имаат влијание врз режимот на 
водите, користење на тие објекти и постројки, кори-
стење на водите и испуштање на употребените води и 
други дејствија врз водите се вршат во согласност со 
Водостопанската основа. 

Член 26 
Ако Водостопанската основа за одделни сливови 

или за дел од слив содржи варијантни решенија, врз 

основа на инвестиционо-техничка документација од по-
висока фаза за варијантите, донесувачот на основата 
одлучува која од варијантите се прифаќа за реализа-
ција. 

2. Водостопанска согласност 

Член 27 
Одобрение за изградба, реконструкција, приклучу-

вање или доградба на постојните водостопански и други 
објекти и постројки кои имаат влијание врз режимот на 
водите, како и за вршење на работи што можат привре-
мено, повремено или трајно да создаваат промени на 
воспоставениот режим на водите, може да се издаде по 
претходно добиена водостопанска согласност. 

Без водостопанска согласност не смее да започне 
изградба на објекти и постројки и да се вршат работите 
од став 1 на овој член, ниту изградбата, односно рабо-
тите да се вршат спротивно на условите утврдени со 
водостопанската согласност. 

Член 28 
Во постапката за издавање на водостопанска соглас-

ност, техничката документација за изградба или рекон-
струкција на објекти и постројки се усогласува со Водо-
стопанската основа, односно со водостопанската ос-
нова за дел од слив, а особено во врска со: намената, 
количеството на водите кои се зафаќаат, квалитетот и 
количеството на водите што се испуштаат, начинот, 
времето и другите услови за изградба и вршење на 
други работи што влијаат врз режимот на водите. 

Член 29 
Водостопанската согласност се издава во согласност 

со Водостопанската основа. 
Член 30 

Водостопанска согласност издава Републичката 
управа за водостопанство. 

Против решението за водостопанска согласност 
може да се изјави жалба до министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Член 31 
Водостопанска согласност се издава на барање на 

инвеститорот. 
Кон барањето за водостопанска согласност се при-

ложува решение за услови за градба и техничка доку-
ментација најмалку на ниво на идеен проект која осо-
бено содржи: хидролошки подлоги, хидраулички пре-
сметки, намена, количество и начин на зафаќање на 
водата, начинот и ефектот од пречистувањето на от-
падните води и нивното одведување во реципиентот и 
влијанието на објектите врз режимот на водите. 

Техничката документација од став 2 на овој член 
мора да биде оценета - ревидирана од стручна установа 
или друго правно лице регистрирано за вршење на та-
ков вид работи. 

Член 32 
Со водостопанската согласност се утврдуваат водо-

стопанските услови кои мораат да бидат реализирани 
во текот на градењето. 

Условите од став 1 на овој член особено се однесу-
ваат на: поставување на инструменти за мерење на ко-
личеството и квалитетот на водата, водење на евиден-
ција за определени податоци, динамика на користење 
односно употреба на водата и времето за кое се дава 
право на зафаќање на водата и време на завршуваа на 
објектот и работите. 

Член 33 
Без водостопанска согласност сопственикот или ко-

рисникот на земјиштето, може да копа обичен бунар за 
снабдуваа со вода за пиење, за поенче на добиток и за 
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други лични потреби и за наводнување на земјиштето 
кое не е опфатено со Хидромелиоративен систем за 
наводнување 

Обичен бунар од став 1 на овој член може да се копа 
на растојание најмалку 5 метра од градежниот објект и 
од градежната парцела на соседот, а котата на дното на 
бунарот да не е пониска од котата на дното на сосед-
ниот бунар 

Без водостопанска согласност не може да се копа 
бунар за наводнување на земјиште опфатено со хи дре-
мел иоративен систем, како и бунар за користење на 
субартерски и артерски подземни води и рени бунари. 

Член 34 
Водостопанската согласност престанува да важи ако 

со изградбата на објектите и постројките не се започне 
во рок од три години од нејзиното издавање. 

3. Водостопанска дозвола 

Член 35 
Со водостопанската дозвола се стекнува право за 

употреба или за користење на вода и за користење на 
изградените водостопански и други објекти и постројки 
кои имаат влијание врз режимот на водите, како и 
право за испуштана на употребени или искористени 
води во реципиентот. 

Водостопанска дозвола на барање на инвеститорот 
издава Републичката управа за водостопанство. 

Против решението за водостопанска дозвола може 
да се изјави жалба до министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

Член 36 
Со водостопанската дозвола се утврдува начинот и 

условите за употреба на водата, режимот за работа на 
водостопанските и други објекти и постројки, кои 
имаат влијание на режимот на водите, начинот и усло-
вите за испуштање на водите, испуштаа на загадени 
води и отпадни материи и степенот на пречистување на 
отпадните води 

При издавањето на водостопанската дозвола се цени 
дали објектите и работите се извршени според водосто-
панската согласност и се утврдува времето за кое се 
стекнува правото на користеа и употреба на водата. 

Член 37 
Кон барањето за издавање на водостопанска доз-

вола се приложува елаборат што ги содржи особено 
следниве податоци местоположбата на објектот, на-
мена, количество, време и начин на КОЈ водите ќе се 
употребуваат или користат, записник за извршениот 
технички преглед на изградениот објект како и други 
податоци од кои може да се утврди дали објектот е 
изграден според условите на водостопанската соглас-
ност. 

Член 38 
Водостопанската дозвола може да се менува или да 

се дополнува ако сс зголемува количеството на водата 
што се зафаќа, ако се промени квалитетот на водите 
што се испуштаат или ако се промени технолошкиот 
процес на работа 

Кон барањето за менувана и дополнувам,е на водо-
стопанската дозвола во случаите од став 1 на ОВОЈ член 
се приложува техничка документација која особено 
содржи причини и податоци 'за настанатите промени ИЈ 
количеството, квалитетот, местото и начинот на с ф а -
ќаното на водите, испуштаното на водите како и Apyi и 
потребни податоци 

Член 39 
Водостопанска дозвола се издава на определено 

време, а најмногу до десет години 

Барање за продолжување на важноста на водосто-
панската дозвола инвеститорот е должен да поднесе 
најдоцна шест месеци пред истекот на важноста на во-
достопанската дозвола. 

Правото за користење и употреба на водите сте-, 
кнато врз основа на водостопанската дозвола не може 
да се пренесува без согласност на органот кој ја издал 
дозволата. 

Член 40 
Правото на употреба и користење на водите сте-

кнато со водостопанската дозвола престанува ако: 
1. Истече рокот на важноста на* водостопанската 

дозвола; * 
2. Корисникот се откажал од правото на употреба и 

користење на водата утврдено со водостопанската доз-
вола; 

3. Водата не се користи без оправдани причини нај-
малку две години од денот на издавањето на водосто-
панската дозвола. 

4. Водата се користи спротивно на условите утвр-
дени со водостопанската дозвола; 

5. Издадената водостопанска дозвола не е во соглас-
ност со измените и дополнувањата на водостопанската 
основа. 

Член 41 
Ако поради ограниченост на количеството на во-

дите не можела се задоволат потребите на сите бара-
тели, при издавањето на водостопанската дозвола 
треба да се има предвид приоритетот утврден во член 11 
на овој закон. 

Член 42 
Ако на определено подрачје количеството на вода 

се смали до мерка што не може да се задоволат потре-
бите на сите корисници, јавното водостопанско прет-
пријатие или друго правно лице кое управува со водо-
стопанските објекти и постројки, може на одделни ко-
рисници привремено да им го ограничи или забрани 
користењето или употребата на водите, според првен-
ството утврдено со член 11 на овој закон. 

Во случај на недостиг на вода или вишок на вода 
поради дејство на виша сила или заради неопходни ра-
боти и реконструкција на објектите и постројките, јав-
ното водостопанско претпријатие или другото правно 
лице кое управува со водостопанските објекти и по-
стројки може привремено да го запре или ограничи 
снабдувавте со вода и прифаќаното на водата, додека 
постојат причините кои тоа го предизвикале. 

Јавното водостопанско претпријатие или другото 
правно лице за случаите од ставови 1 и 2 на овој член е 
должно да ги извести корисниците на водата во најкус 
можен рок. 

Во случаите од ставови 1 и 2 на овој член, корисни-
ците на вода немаат право на надомест на штета. 

Член 43 
За употреба или користено на водите од водотеците 

и езерата не е потребна водостопанска дозвола кога тие 
се користат за пиено, капење, напојување на добиток и 
други домашни потреби, залевање, спорт, рекреација и 
други слични потреби, ако со тоа битно не се нарушува 
режимот на водите 

Член 44 
Се Ј водостопанска дозвола може да се употребува 

или користи вода од сите водотеци, езера и од објектите 
ia собирано на вода, ако се користи за гаснење на 
пожари и пре SCMIIIIO на неопходни санитарни и други 
мерки во случлЈ на вонредна состојба или елементарна 
непо!ода 
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Член 45 
Правните лица кои користат и испуштаат вода и 

Републичкиот хидрометеоролошки завод се должни по-
датоците за количеството за искористената и испуште-
ната вода да ги доставуваат до јавното водостопанско 
претпријатие заради следење и изработка на билансот 
на водите. 

4. Книга за водите и евиденција 

Член 46 
Книгата за водите од член 10 на овој закон ја води 

Републичката управа за водостопанство. 
Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

панство ја пропишува содржината и начинот на воде-
њето на книгата за водите 

Член 47 
Јавното водостопанско претпријатие и другите 

правни лица кои управуваат со водостопанските об-
јекти и постројки се должни да устројат и да водат 
евиденција за тие објекти и постројки. 

Јавното водостопанство претпријатие и здружени-
јата на водокорисниците кои управуваат со хидромели-
оративните системи се должни да устрој ат и водат еви-
денција на површините опфатени со тие системи, со-
гласно со инвестиционо - техничката документација 
според која е изграден системот. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ја пропишува содржината и начинот на водење 
на евиденцијата од став 1 на овој член. 

5. Вода за пиење 

Член 48 
Водите што со одредбите на овој закон, Водостопан-

ската основа и водостопанската основа за дел од слив се 
определени првенствено да се користат за водоснабду-
вањето на населението, за здравствените установи и 
правни лица од областа на ветеринарството, за потре-
бите на одбраната, за индустријата за производство и 
преработка на прехранбени производи и за напојување 
на добитокот за кои е потребна вода со квалитет за 
пиење, не смеат да се користат за други намени на 
начин кој негативно влијае на количеството и квалите-
тот на водите и на начин кој ја спречува првенствената 
намена. 

Член 49 
Водите што се користат или се употребуваат за сто-

пански потреби или други намени можат да се пренаме-
нат за потребите предвидени со> член 11 став 1 алинеја 1 
на овој закон. 

Член 50 
Правните лица кои вршат снабдување со вода за 

пиење и правните лица кои употребуваат вода за пиење 
од сопствени извори се должни да вршат дезинфекција 
на водата и да преземат мерки со кои ќе се обзебедува 
постојано и редовно испитување на квалитетот и здрав-
ствената исправност на водите и на објектите и построј-
ките за снабдување со вода и податоците за тоа да ги 
достават до Министерството за здравство. 

Министерот за здравство го пропишува начинот за 
вршење на дезинфекција, обемот, видот и методологи-
јата на испитувањето на водите за пиење и определува 
правно лице, кое има соодветна опрема и соодветен 
стручен кадар, кое ќе врши анализа на водата за пиење. 

Член 51 
Водите што се употребуваат или се наменети за во-

доснабдување на населението, индустријата за која е 

потребна вода со квалитет за пиење и минералните 
води копнее употребуваат за пиење, не смеат да содржат 
материи штетни и опасни по здравјето на луѓето над 
пропишаните граници, а во поглед на физичките, хеми-
ските, биолошките и радиолошките својства мора да 
одговараат на пропишаните услови согласно со пропи-
сите за здравствена исправност на прехранбените про-
изводи. 

Министерот за здравство ги определува границите 
над кои водите за пиење не смеат да содржат штетни и 
опасни материи. 

Член 52 
Квалитетот и штедрост на водата од извориштата 

што се наменети да се користат или се користат за 
водоснабудвање на населението и за производство и 
преработка на прехранбени производи се заштитуваат 
со воспоставување и одржување на потесна и една или 
повеќе пошироки заштитни зони и се определуваат 
условите под кои може да се врши обработка на зем-
јиштето, изградба и користење на објекти и вршење на 
други работи во заштитните зони што можат непо-
волно да влијаат врз квалитетот и штедрост на водата 
во изворите. 

Како потесна заштитна зона, во смисла на овој за-
кон, се смета непосредниот простор околу местото на 
зафаќање на вода за пиење, за водоснабдување на насе-
лението и за производство и преработка на прехран-
бени производи, чија граница се определува особено во 
зависност од штедрост и значењето на изворот, кон-
фигурацијата, видот и составот на земјиштето и близи-
ната на населените места. 

Како поширока заштитна зона, во смисла на овој 
закон, се смета поширокиот простор околу извориш-
тето, во кој обработката на земјиштето, изградбата и 
користењето на објекти и вршењето на други работи 
можат негативно да влијаат врз квалитетот и штедро-
с т на водата во изворот, чија граница се определува 
особено во зависност од големината и значењето на 
изворот, хидрогеолошката состојба и потеклото на во-
дите во изворот. 

Министерот за здравство во согласност со министе-
рот за урбанизам, градежништво и заштита на живот-
ната средина и министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, ги пропишува начинот на определу-
вање и одржување на заштитните зони и условите за 
вршење на работите од став 1 на овој член. 

Член 53 
Границите на заштитните зони, заштитните мерки и 

други услови се одредуваат со елаборат изготвен врз 
основа на проучувањата и резултатите од истражните 
работи. 

Заштитните зони од член 52 на овој закон, на пред-
лог на правното лице кое управува со извориштето, ги 
определува општината или градот Скопје на чие по-
драчје се наоѓа извориштето, односно заштитните 
зони. 

Ако од извориштето се водоснабдуваат две или по-
веќе општини или градот Скопје, односно ако заштит-
ните зони на извориштето се наоѓаат во две или повеќе 
општини или градот Скопје, на предлог на правното 
лице кое управува со извориштето, заштитните зони ги 
определува Владата на Република Македонија. 

Член 54 
Поради ограничување и спроведување контрола на 

движењето, земјиштето на потесната заштитна зона се 
оградува и се преземаат други потребни мерки за обез-
бедување. 

На земјиштето во потесната заштитна зона се забра-
нува да се градат објекти и да се вршат било какви 
дејства, освен зафатни објекти, резервоари, трафоста-
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ници, внатрешни патишта и други објекти потребни за 
водоснабдувањето и дејства потребни за функциони-
рање на тие работи. 

Земјиштето во потесната заштитна зона кое е во 
сопственост на граѓани се експроприра. 

Член 55 
Во пошироките заштитни зони на извориштата се 

забранува обработка на земјиштето, изградба и кори-
стење на објекти и вршење на работи спротивно на 
пропишаните услови. 

Доколку настанат штети од ограничувањата на пра-
вото на користење на земјиштето, сопствениците на 
земјиштето од пошироката заштитна зона имаат право 
на надоместок, согласно прописите за експропријација. 

Член 56 
Техничката документација што се приложува кон 

барањето за водостопанска согласност за изградба на 
нови и за реконструкција на'постојните водостопански 
и други објекти и постројки за зафаќање на вода за 
пиење, покрај елементите од член 31 став 2 на овој 
закон, задолжително треба да содржи и податоци за: 

1. Сегашното и идното потребно количество на вода 
за пиење; 

2. Штедроста на извориштето; 
3. Квалитетот на водата кој треба да одговара на 

пропишаните услови за вода за пиење и 
4. Проектно решение на објектот што одговара на 

пропишаните услови за градење и мерки за обезбеду-
в а а заштита на изворот. 

Член 57 
Ако дојде до недостиг од вода за пиење поради што 

неможат да се задоволат потребите од вода за пиење на 
сите корисници, правното лице кое врши снабдување со 
вода за пиење може на одделни корисници привремено 
да им ја ограничи или забрани употребата и користе-
њето на водата за пиење, по претходно известување на 
корисниците од односното подрачје во рок од 24 часа. 

6. Заштита од штетни дејства на водите 
6.1. Заштита и одбрана од поплави 

Член 58 
Заради заштита од штетните дејства на водите, опш-

тината односно градот Скопје, на предлог на јавното 
водостопанско претпријатие донесува програма за 
спречување на штетните дејства на водите. Со програ-
мата се предвидуваат превентивни мерки, се врши из-
градба на заштитни објекти и постројки и се изведуваат' 
работи за заштита (изградба на насипи, акумулации, 
регулација на реки, уредување на порои, заштита на 
земјиште од ерозија, пошумување и слично). 

Ако загрозеното подрачје од поплави се протега на 
две или повеќе општини, програмата за спречување на 
штетните дејства на водите ја донесуваат спогодбено 
општините. 

Програмата од став 1 на овој член се донесува по 
претходна согласност од министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство и министерот за одбрана 

Член 59 
Заради непосредна заштита и одбрана од поплави, 

општината односно градот Скопје донесува оперативен 
план за заштита и одбрана од поплави за загрозените 
подрачја. 

Ако загрозеното подрачје од поплави се протега на 
две или повеќе општини, оперативниот план за заштита 
и одбрана од поплави за загрозените подрачја го доне-
суваат спогодбено општините. 

Оперативниот план за заштита и одбрана од по-
плави особено содржи, топографски, хидролошки, хи-

дротехнички, демографски, стопански и други подлоги 
и податоци, граници на загрозеното подрачје, работи и 
мерки што се преземаат и извршуваат пред опасноста и 
за време на одбраната од поплави и органи надлежни за 
заштита и одбрана од поплави. 

Со оперативниот план од став 1 на овој член се 
предвидуваат оперативни мерки и други дејства за заш-
тита и одбрана од поплави и потребните сретства за 
неговото извршување. 

Во извршувањето на оперативниот план учествува 
јавното водостопанско претпријатие и други правни и 
физички лица од загрозеното подрачје. 

На правните и физичките лица, за чии објекти, по-
стројки и имоти Се организира и врши одбрана од по-
плави, не им припаѓа надомест за направените стварни 
трошоци освен за штети причинети со намерно пуш-
тање на вода во бранетото подрачје заради спречување 
на поголеми штети. 

Примерок од оперативниот план од став 1 на овој 
член се доставува на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство и на Министерството за 
одбрана. 

Член 60 
Ако мерките предвидени со оперативниот план од 

член 59 став 1 на овој закон, не се доволни за отстрану-
вање на опасноста, органот што раководи со одбраната 
од поплави определен со оперативниот план може да 
нареди и други неопходни мерки'. 

Член 61 
Во случај на вонредна состојба може да се дозволи 

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

Одлука за пуштање вода во бранетото подрачје до-
несува органот што раководи со одбраната од поплави 
определен со оперативниот план од член 59 став 1 на 
овој закон. 

Член 62 
Јавното водостопанско претпријатие и другите 

правни лица кои управуваат со брани и акумулации и со 
заштитни насипи се должни овие објекти да ги користат 
и одржуваат на начин што обезбедува прифаќање на 
поплавните бранови, како и обезбедување на нивна 
заштита од елементарни непогоди. 

Член 63 
Јавното водостопанско претпријатие и другите 

правни лица од член 62 на овој закон се должни да го 
известуваат Републичкиот хидрометеоролошки завод 
за состојбата на нивото и количеството на акумулира-
ните води во акумулациите, како и за количеството на 
водите што се испуштаат од нив. 

Во случај на опасност од уривање на брани, проби-
вање на заштитни насипи, како и испуштање или преле-
вање на поголеми количества на вода од акумулациите 
што можат да предизвикаат поплави, јавното водосто-
панско претпријатие и други правни лица од член 62 на 
овој закон се должни да обезбедат известување и трево-
жење на населението на загрозеното подрачје. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство во согласност со министерот за одбрана и ми-
нистерот за урбанизам, градежништво и заштита на 
животната средина, формира постојано оперативно 
тело кое ќе врши координирање на активностите при 
појава на случаи од став 2 на овој закон. 

Известувањето за состојбата од став 1 на овој член 
се врши според методологија што ја донесува мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на 
предлог на Републичкиот хидрометеоролошки завод. 
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Член 64 
Во времетраењето на опасноста од поплави органот 

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

Член 65 
Републичкиот хидрометеоролошки завод, пред на-

станување на критични водостои за бранетото по-
драчје, е должен да го известува Републичкиот центар 
за известување и тревожење и да дава прогноза за 
времето на доаѓање и висината на поплавните бранови. 

Член бб 
За одржување на објектите за заштита и одбрана од 

поплави во функционална состојба, се грижат општи-
ните и градот Скопје, јавното водостопанско претприја-
тие или друго правно лице кое управува со објектот. 

Корисниците на акумулациите и ретензиите се 
должни да ги користат овие објекти на начин со кој се 
обезбедува прифаќањето на поплавниот бран. 

Член 67 
Заради спречување на оштетувања на заштитните 

водостопански објекти и постројки, се забранува: 

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

2. Да се копаат и дупчат бунари на растојание помало 
од 20 метри од ножицата на одбранбените насипи; 

3. Да се копаат прокопи и паралелни канали по должи-
ната на насипот поблиски од 10 метри од внатреш-
ната и 10 метри од надворешната страна на ножи-
цата на насипот, 

4. Во појасот на одбранбениот насип и други заштитни 
водостопански објекти и постројки да се сечат дрвЈа, 
врбјаци и грмушки што се составен дел на зашти-
тата, одбранбените работи и мерки, ако тоа не е 
определено со планот за одржување на заштитните 
објекти и постројки; 

5. Да се пушта добиток за напасување и преминување 
преку или долж заштитните објекти, ако тоа не е 
предвидено со планот за одржување на заштитните 
објекти и постројки; 

6. Да се врши сообраќај долж или преку заштитните 
водостопански објекти и постројки, освен на опреде-
лени места за тоа (природни рампи); 

7 Да се фрлаат отпадоци, земја и други предмети со 
кои се затрчуваат каналите; 

8. Да се испуштаат отпадни води; 
9. Неовластено да се отвораат и затвораат бентови; 

10. Да се изведуваат работи кои би можеле да ги проме-
нат условите за мерење на водата на хидрометриски 
профили каЈ хидролошките станици; 

И . Да се изведуваат работи кои би можеле да ја загро-
зуваат стабилноста на браната, одбранбените на-
сипи и други заштитни водостопански објекти и по-
стројки или нивната наменска употреба, како и да се 
менуваат природните услови во околината на акуму-
лацијата поради што би можело да дојде до лизгање 
на теренот, појава на ерозија или создавана на суво-
долици и порои; 

12. Да се градат напречни насипи, прегради, други об-
јекти и насади во коритата на водотеците кои го 
влошуваат режимот на течението на водите, 

13. Да се вади песок, чакал, камен и друго од заштит-
ните водостопански објекти и постројки, ако тоа не 
е предвидено со планот за нивно одржувани, и 

14. Да се вршат и други работи со кои се оштетуваат 
заштитните водостопански објекти и постројки. 

Член 68 
Заради заштита на коритата и бреговите на при-

родните водотеци, езерата и акумулациите се забра-
нува: 

1. Од коритата и бреговите на природните водотеци и 
езера да се вади чакал, песок и камен, ако со тоа се 
влошува постојниот режим на водите, се предизви-
куваат процеси на ерозија и се ограничува или оне-
возможува употребата, односно користењето на 
водите; 

2. Да се менува правецот на водотекот без согласност 
на Републичката управа за водостопанство; 

3. Да се фрла отпаден материјал (индустриски, кому-
нален и друг), земја, шут, јаловина и друго; 

4. Да се вршат други работи со кои се оштетуваат 
коритата и бреговите на водотеците, езерата и 
акумулациите и 

5 Да се сечат дрвја и уништува другата вегетација во 
коритата и бреговите на водотеците, езерата и 
акумулациите без одобрение на јавното водосто-
панско претпријатие. 

Член 69 
Корито на регулиран водотек, во смисла на овој 

закон, е просторот меѓу крајбрежните објекти (насипи, 
кејови и друго) во кој постојано или повремено тече 
вода. 

Корито на природен водотек, во смисла на овој 
закон, е просторот меѓу границите на допирањето на 
педесетгодишната вода. 

Крајбрежен појас на водотек вон населени места, 
во смисла на овој закон, е појасот во широчина од 50 
метри зад ножицата на насипот кај регулираните водо-
теци, односно зад линијата на допирањето на педесети)-
дишната вода кај нерегулираните водотеци, а во насе-
лените места широчината на крајбрежниот појас ја 
определува општината односно градот Скопје. 

Крајбрежен појас на езеро и акумулации, во сми-
сла на овој закон, е појасот во широчина од 50 метри од 
линијата на највисокиот утврден водостој. 

Член 70 
Пристапот на крајбрежниот појас на водотек, 

езеро и акумулациите за спорт, рекреација и слично е 
слободен, а користењето на земјиштето, изградбата на 
објекти и вршењето на други работи во крајбрежниот 
појас во урбанизираниот дел го уредува општината од-
носно градот Скопје, ако со закон поинаку не е опреде-
лено. 

6.2. Заштита од ерозија и уредување на порои 

Член 71 
Ерозија, во смисла на овој закон, е распаѓањето на 

земјиштето и разнесуваа на честичките под влијание 
на водата, во обем што го деградира површинскиот слој 
на земјиштето. 

Ерозивно подрачје, во смисла на овој закон, е по-
драчјето зафатено со видливи траги од ерозија и каде 
што површинскиот слој на земјиштето е деградиран. 

Подрачје загрозено од ерозија, во смисла на овој 
закон, е земјиштето на кос се уште не се видливи траги 
на ерозија, но таа може да се појави поради неправил-
ното користење на тоа или околното земјиште и земјо-
делските и шумските култури. 
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Член 72 
Порои, во смисла на овој закон, се водотеците со 

стрмни падови, со ненадејни и брзи води, кои носат и 
таложат однесени или откинати делови на земја, песок, 
чакал и други материјали од повисоките кон пониските 
места, а водите со нанос се разлеваат неконтролирано 
во полињата или се влеваат во природните или вештач-
ките реципиенти. 

Член 73 
Широчина на поројното корито, во смисла на овој 

закон, е просторот по кој течат највисоките порој ни 
води. 

Должина на поројното корито, во смисла на овој 
закон, е просторот од собиралиште^ на поројниот тек 
до местото на таложењето, односно вливот во реципи-
ентот. 

Брег на поројното корито кај одроните и лизгалиш-
тата, во смисла на овој закон е просторот од најниската 
точка на поројното корито до горниот раб на одро нот, 
односно рамнината на лизгалиште^. 

Крајбрежен појас на поројното корито, во смисла на 
овој закон, е широчината на појасот најмногу до 100 
метри хоризонтално лево и десно од горните рабови на 
одроните односно рамнината на лизгалиштето. 

Член 74 
Општината и градот Скопје врз основа на техничка 

документација ги определува границите на ерозивното 
подрачје и подрачјето загрозено од ерозија и ги утвр-
дува мерките и работите за заштита на земјиштето од 
ерозија и уредувањето на пороите. 

Член 75 
Заштитни мерки и работи за уредување на ерозив-

ното подрачје и подрачјето загрозено од ерозија осо-
бено се: 

1. Пошумување, затревување и терасирање (со кон-
турни ровови, подѕидување и слично); 

2. Пополнување на бразди и ровови; 
3. Забрана на копање и вадење на земја, песок, ча-

кал и камен; 
4. Забрана на кастрење, сечење и копачење на дрва 

и грмушки и 
5. Забрана за пасење на добиток. 

Член 76 
Непосредно со уредувањето на поројот се врши и 

уредување на еродираните површини во сливот. 
Со техничката документација за уредување на поро-

јот се определуваат бреговите и крајбрежниот појас на 
поројното корито од собиралиштето до местото на та-
ложеног , односно вливот во реципиентот. 

Со заштитните објекти на површините на бреговите 
и на местото на таложењето односно вливот во реципи-
ентот управува Јавното водостопанско претпријатие 
или друго правно лице кос го уредува поројот или кое 
управува со тие објекти 

Член 77 
Во ридско-планинските подрачја, сечата на дрвјата 

мора да се врши на начин со кој се обезбедува заштита 
од ерозија 

Во сливовите на акумулациите и во хидромелиора-
тивните системи, со шумите што се подигнати како 
заштитни објекти против ерозија, како и со заштитната 
вегетација во крајбрежните поЈаси на водотеците во 
шумите се стопанисува согласно со Законот за шумите. 

Член 78 
Правните и физичките лица, кои со своето однесу-

вано, со неправилна обработка на површините или со 
друго дејство создаваат ерозија со што нанесуваат 

штети и на други објекти, се должни на своја сметка да 
преземат заштитни мерки за спречување на ерозијата и 
да ги надоместат направените штети. 

6.3. Заштита и подобрување на режимот на водите со 
вадење на нссок, чакал и камен 

Член 79 
Заради заштита и подобрувано на режимот на во-

дите од коритата и бреговите на водотеците, езерата и 
од акумулациите се вади песок, чакал и камен. 

Вадење на песок, чакал и камен се врши врз основа 
на дозвола. 

Со дозволата од став 2 на овој член се утврдува 
локацијата, количеството, начинот, времето, * предме-
тите и средствата за вадење, товарење и транспорт на 
песок, чакал и камен. 

Дозволата од став 2 на овој член се евидентира во 
книга за водите. 

Како предмети и средства за вадено, товарење и 
транспорт на песок, чакал и камен се сметаат лопати, 
копачи и други рачни предмети за ископ и товарење, 
автоматски и моторни товарачи, запрежни возила, мо-
торни возила со или без приколка во кои може да се 
транспортира наносен материјал. 

Член 80 
Дозвола за вадење на песок, чакал и камен издава 

Републичката управа за водостопанство, на барање на 
корисникот. 

Дозвола за вадење на песок, чакал и камен од при-
родните езера се издава по претходно мислено од Ми-
нистерството за урбанизам, градежништво и заштита 
на животната средина. 

Член 81 
Кон барањето за дозвола за вадење на песок, чакал 

и камен од член 80 на овој закон, се приложува тех-
ничка документација, која особено содржи: 

- за водотеците: хидролошка и хидрауличка анализа 
за големите и малите води и за подземните води, траса, 
нивелета, хидраулички профил на коритото на водоте-
кот или дел од него што претставува една регулациона 
целина, количеството на наносот и друго што е од зна-
чење за режимот на водите и за заштита и унапреду-
вање на животната средина и природата и 

- за езерата и акумулациите: режим на осцилации на 
нивото на водата, количество на наносот, влијание на 
стабилноста на крајбрежието и друго што е од значење 
за режимот на водите и за заштита и унапредување на 
животната средина и природата. 

Член 82 
Вадењето на песок, чакал и камен од коритата и 

бреговите на водотеците, езерата и од акумулациите го 
врши јавното водостопанско претпријатие. 

По исклучок од став 1 на овој член за подрачје каде 
Јавното водостопанско претпријатие не може да врши 
вадење на песок, чакал и камен, вадењето може да му 
се дозволи на друго правно лице, под услови утврдени 
со овој закон. 

Член 83 
Јавното водостопанско претпријатие и другите 

правни лица кои добиле дозвола за вадење на песок, 
чакал и камен должни се да водат дневник во кој осо-
бено се евидентира изваденото количество на песок, 
чакал и камен, локацијата од каде се вади тој материјал 
и времето на вадењето. 

Образецот и начинот на воденото на дневникот од 
став 1 на овој член ги пропишува министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 
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Член 84 
За вадење на песок, чакал и камен од коритата и 

бреговите на природните водотеци, езера и акумулации 
се плаќа надоместок. 

По исклучок од став 1 на овој член надоместок не се 
плаќа ако извадениот песок, чакал и камен се употре-
бува за изградба и одржување на заштитни водостопан-
ски објекти, за објекти од областа на одбраната и за 
јавни објекти чиј инвеститор е Месната заедница. 

7. Заштита на водите од загадување 

Член 85 
Употребливост на водата за одделни намени се 

утврдува со класификација на водите и категоризација 
на водотеците, езерата, акумулациите и подземните 
води. 

Со класификацијата на водите зависно од нивната 
загаденост се врши поделба на водите по класи и се 
утврдуваат карактеристиките на водата по одделни 
класи и намени за кои тие води можат да се употребу-
ваат. 

Со категоризацијата на водотеците, езерата, акуму-
лациите и подземните води се утврдува квалитетот на 
водата за одделна класа на вода во водотек, делница на 
водотек, езеро, акумулација и подземните води. 

Класификацијата на водите и категоризацијата на 
водотеците, езерата, акумулациите и подземните води 
ги утврдува Владата на Република Македонија. 

Класата и категориите на меѓудржавните води се 
утврдува согласно со меѓународните договори. 

Член 86 
Заради зачувување и подобрување на квалитетот на 

водите се врши заштита на водите од загадување со 
спречување во нив да се внесуваат опасни и штетни 
материи во количества кои создаваат неповолни про-
мени на својствата и составот на водата. 

Опасни материи, во смисла на овој закон, се мате-
рии кои при определени количества и концентрации го 
загрозуваат животот и здравјето на луѓето, рибите, жи-
вотните и растенијата. 

Штетни материи, во смисла на овој закон, се мате-
рии кои ги менуваат физичките, хемиските, биолош-
ките и бактериолошките состави и својства, како и 
радиолошките особини на водите до степен кој може да 
ја ограничи или оневозможи нивната употреба или ко-
ристење за соодветните намени. 

Заштитата на водите од загадување се врши во со-
гласност со Националниот акционен план за заштита на 
животната средина на Република Македонија и акци-
оните планови за заштита и унапредување на живот-
ната средина и природата на општините и градот 
Скопје. 

Член 87 
За да се спречи во водите да се внесуваат материи 

што можат да предизвикаат промени на хемиските, фи-
зичките, биолошките и бактериолошките состави и 
својства или радиолошките особини на водата што ќе ја 
ограничат или оневозможат нејзината употреба, или 
користење за соодветна намена, правните и физичките 
лица кои испуштаат отпадни води, се должни да градат 
објекти и постројки за пречистување на загадените от-
падни води. 

* Член 88 
Во зависност од состојбите и особините на водоте-

ците кои треба да примат отпадни води (реципиенти), 
степенот на нивната загаденост, пропишаната катего-
рија и другите услови, а заради заштита на водите, 
Републичката управа за водостопанство може да ги 
преземе и следните мерки: 

1. Да ограничи или да забрани во водите да се внесу-
ваат опасни материи; * 

2. Да ограничи или да забрани во водите да се внесу-
ваат штетни материи или да се испуштаат загадени 
води; 

3. Да забрани депонирање на опасни и штетни мате-
рии на место каде може да се врши загадување на во-
дите. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство во согласност со министерот за урбанизам, гра-
дежништво и заштита на животната средина, пропи-
шува нормативи за максимални дозволени вредности 
или концентрации на штетни и опасни материи во от-
падните води (норми на ефлуент) што може да се 
испуштаат од страна на правните и физичките лица во 
водата. 

Нормите на ефлуент се попишуваат во зависност 
од техничко-технолошкиот процес на производството и 
од хидролошко-хидрауличките карактеристики на ре-
ципиентот на местото на испуштање на отпадните води. 

Член 89 
На правните и физичките лица им се забранува: 
1. Испуштаа на материи во водотеци, езера, акуму-

лации и подземни води кои можат да предизвикаат за-
разни и паразитски болести; 

2. Користење на напуштените бунари како септички 
јами; 

3. Испуштање и исфрлање на минерални масла, ма-
слени смеси и други отпадоци од бреговите и пловните 
објекти во водотеците, езерата, акумулациите и под-
земните води; 

4. Испуштање во јавна канализација отпадни води и 
други материи кои можат штетно да дејствуваат на пре-
чистувањето на водите од канализацијата или кои мо-
жат да ја оштетат канализацијата; 

5. Под земја да се внесуваат индустриски, рударски, 
искористени геотермални и други загадени отпадни 
води ако тие претходно не се пречистуваат до потреб-
ниот степен, кој се утврдува со водостопанската соглас-
ност, односно водостопанската дозвола и 

6. Во водотеците, езерата и акумулациите да се испу-
шта употребена вода со температура над 27 степени цел-
зиусови. 

Член 90 
Министерот за здравство заради заштита на здрав-

јето на луѓето може да забрани користење или упо-
треба на вода за пиење во случаи и под услови пропи-
шани со прописите за здравствена исправност на пре-
хранбените производи. 

Министерот за здравство во согласност со министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
може да забрани користење или употреба на водите за 
капење, спорт и рекреација. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство во согласност со министерот за здравство, 
може да забрани користење или употреба на водите за 
наводнување и напојување на добиток. 

Член 91 
За утврдување на степенот на загаденоста на отпад-

ните индустриски води, атмосферските и комуналните 
води, водите од депониите и други отпадни води во 
сливното подрачје, нивното штетно влијание врз квали-
тетот на водите во реципиентот, Републичкиот хидро-
метеоролошки завод установува и води катастар на по-
тенцијални загадувачи на водите, како и на објектите за 
заштита на водите. 

Податоците од катастарот од став 1 на овој член се 
составен дел на катастарот и картата на загадувачите 
на воздухот, водите, заштитените делови и објекти на 
природата, загаденоста и деградираноста на земјиш-
тето на територијата на Република Македонија. 
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Содржината, видот, обемот и начинот на водењето 
на податоците во катастарот се утврдува со методоло-
гијата, согласно со Законот за заштита и унапреду-
вана на животната средина и природата. 

Член 92 
Републичкиот хидрометеоролошки завод ја следи 

состојбата со загаденоста на водите и раното откри-
вање од евентуално хавариско загадување на водите и 
врши систематско испитување на квалитетот на водата 
во водотеците, природните езера и акумулациите, под-
земните води и водите кои се употребуваат во систе-
мите за наводнување. 

Видот на следење, методологијата и параметрите за 
мерење и следење на промените и состојбите на квали-
тетот на водите се врши со план кој е составен дел на 
Програмата за развој на информативниот систем за 
заштита и унапредување на животната средила и приро-
дата. 

Планот од став 2 на овој член го донесува министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство на 
предлог на Републичкиот хидрометеоролошки завод. 

Член 93 
Републичкиот хидрометеоролошки завод подато-

ците за состојбата и промената на квалитетот на водите 
е должен континуирано да ги доставува до Министер-
ството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Министерството за здравство и до Центарот за обра^ 
ботка и користење на податоците од следење на квали-
тетот на животната средина и природа во Министер-
ството за урбанизам, градежништво и заштита на жи-
вотната средина. 

Во случај на хавариско загадување, Републичкиот 
хидрометеоролошки завод е должен да го следи непре-
кинато бранот на хавариското загадување по течението 
на водотекот и за тоа да ги известува органите на упра-
вата од став 1 на овој член во текот на истиот ден, а 
најдоцна за 24 часа. 

Член 94 
Правните и физичките лица ако при вршење на деј-

носта испуштаат отпадни води во реципиенти, се 
должни да вградат уреди за мерење, да ги мерат и реги-
стрираат количествата и карактеристичните показа-
тели на квалитетот на отпадните води и да ги доставу-
ваат до Центарот за обработка и користење на подато-
ците од следењето на квалитетот на животната средина 
и природата во Министерството за урбанизам, градеж-
ништво и заштита на животната средина и до РепублЈЈч-
киот хидрометеоролошки завод. 

Правните и физичките лица од став 1 на овој член се 
должни да водат дневник за работата на уредите за 
пречистување на водите и да донесат општи акти за 
работата и одржувањето на тие уреди за пречистување 
на водите. 

Член 95 
Правните и физичките лица се должни да вршат 

редовно анализа на квалитативната и квантитативната 
состојба на ефлуентот пред испуштање во реципиентот 
и за тоа да водат редовна евиденција и податоците за 
тоа да ги доставуваат до Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод. 

Во случај ла сомневање на доставените податоци од 
анализата од став 1 на овој член Републичкиот хидро-
метеоролошки завод е должен да бара суперанализа. 

Суперанализата од став 2 на овој член ја врши 
правно лгаф кое има соодветна опрема и соодветен 
стручен кадар за вршење на анализа. 

Доколку со суперанализата се утврди дека правните 
и физичките лица од став 1 на ОВОЈ член, испуштаат во 
реципиентот штетни и опасни материи над дозволените 

граници, Републичкиот хидрометеоролошки завод е 
должен да врши контролни испитувања најмалку два-
пати во месецот на сметка на правните и физичките 
лица кои испуштаат штетни и опасни материи. 

Член 96 
Ако водите во водотеците се намалат до количе-

ство, при кое може да настане зголемено загадување на 
тие води, министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство може да нареди испуштање на вонредни 
количества на вода од акумулациите во време додека 
трае опасноста од загадување. 

8. Хидросистеми 

Член 97 
Хидросистем, во смисла на овој закон, е хидротех-

ничка или организационо-техничка целина КОЈ а се со-
стои од водостопански објекти и постројки, со кои се 
уредува режимот на водите, се обезбедува и доведува 
вода за потребите од член 11 на овој закон, како и 
објекти за одведување на'отпадните води, заштитни 
објекти и објекти за одведување на одвишни, површин-
ски и подземни води. 

Основни објекти на хидросистемот се објектите со 
кои се врши распоред на водите, основно уредување на 
режимот на водите и се извршува билансот на водите. 

Основните објекти од став 2 на овој член со решение 
ги определува министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство врз основа на инвестиционо техничка 
документација по која се гради или е изграден хидроси-
стемот. 

Член 98 
Јавното водостопанско претпријатие или другото 

правно лице кое управува со хидросистемите или со 
деловите од хидросистемите се должни редовно да ги 
одржуваат објектите и постројките на хидросистемите 
во функционална состојба и навремено да ги отстранат 
сите дефекти што ќе настанат во текот на експлоатаци-
јата. 

Член 99^ 
Корисници на вода од хидросистемите се правни и 

физички лица, кои со инвестиционо техничката доку-
ментација за изградба на хидросистемот се предвидени 
да користат вода или нивните земјишта и објекти се 
одводнуваат со тие хидросистеми. 

Покрај корисниците од став 1 на овој член, корисник 
на вода од хидросистемите може да биде и друго правно 
и физичко лице, ако за тоа се договори со правното 
лице кое управува со хидросистемот по претходна со-
гласност од Републичката управа за водостопанство. 

Член 100 
Обезбедено доведување на вода за водокорисниците 

на хидросистемот се смета кога со изградените објекти 
и постројки, според годишниот план за распределба на 
расположливите количества на води, се обезбедува до-
ведување на вода за наводнување на земјоделско и 
друго земјиште до изливното место или хидрант, а за 
водоснабдување на населението и индустријата и за 
други потреби до зафатниот^цриклучок за тие намени. 

Во случај на недоволно количество на вода за сите 
намени предвидени со инвестиционо техничката доку-
ментација, првенство има водоснабдувањето н^ населе-
нието. 

Член 101 
Правните и физичките лица кои користат вода од 

хидросистемите се должни да вградат уреди за мерење 
на искористената или употребената вода, да водат по-
стојана и уредна евиденција како и да ги пријавуваат 



27 Јануари 1998 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 4 - Стр. 235 

потребите од вода за наредната година, најдоцна до 30 
октомври во тековната година. 

8.1. Брани и акумулации 

Член 102 
Брана, во смисла на овој закон, е водостопански 

објект со кој се создава простор за акумулирани на вода 
или друга материја во течна состојба (хидројаловишта). 

Член 103 
Браните чии акумулации или хидројаловишта се над 

населени места, сообраќајници или други стопански об-
јекти или други добра од општ интерес се под посебна 
контрола и се од значење за одбраната. 

Член 104 
Со зафатнината на акумулацијата што се создава со 

изградба на брана од член 102 на овој закон, задолжи-
телно се обезбедува простор за прифаќање на големите 
поплавни води и простор за обезбедување на вода за 
стопански и други потреби предвидени во Водостопан-
ската основа. 

Член 105 
Заради заштита на акумулациите од полнење со на-

косен материјал, во сливното подрачје возводно од бра-
ната се врши навремено и ефикасно уредување на поро-
ите и површините што се зафатени со процес на еро-
зија, според елаборатот што е составен дел на инвести-
ционо-техничката документација за изградба на бра-
ната. 

Делот од заштитните работи, според елаборатот од 
став 1 на овој член, што се предвидени да се извршуваат 
со пошумување, има приоритет во програмата за пошу-
мување на голините. 

Член 106 
Јавното водостопанско претпријатие или другите 

правни лица кои управуваат со брани и акумулации се 
должни да воспостават и да вршат редовно следење на 
наносот во акумулациите и да преземаат дополнителни 
мерки за негово спречување. 

Пред да започне првото полнење на акумулаци-
ониот простор, инвеститорот е должен да: 

- ја регистрира постојната состојба на подземните и 
природните извори на вода, конфигурацијата на тере-
нот и постојните објекти на непосредната зона низ-
водно од браната, во која можат да настанат промени 
како последица на водата во акумулацијата и 

- го исчисти теренот од дрвја, гранки, остатоци од 
објекти и слично на локалитетите во акумулациониот 
простор предвидени за спорт и рекреација. 

Начинот на регистрирањето, непосредната зона и 
локалитетите за спорт и рекреација од став 2 на ОВОЈ 
член се определуваат со елаборатот кој е составен дел 
на инвестиционо техничката документација за изградба 
на браната. „ ^ F Член 107 

Јавното водостопанско претпријатие или другото 
правно лице кос управува со браните од член 103 на 
овој закон е должно режимот на полневте и празне-
њето на акумулациите да го усогласи, со стопанските 
потреби, со потребите на одбраната и да обезбеди га-
рантиран минимален протекло водотекот низводно од 
браната. 

Режимот на полнењето и npa3HeibeTO на акумулаци-
јата, зафатнината на просторот за прифаќаа на голе-
мите поплавни води, како и испуштањето на минимал-
ните количества за обезбедуваа на гарантираниот 
протек низводно од браната се утврдуваат со водосто-
панската дозвола. 

Член 108 
Јавното водостопанско претпријатие или другото 

правно лице кое управува со браните од член 103 на 
овој закон е должно да врши техничко набљудувана, 
мерење и испитување на сите елементи со кои се следи 
и утврдува состојбата на браните во целина, одделни 
нивни делови, виталните уреди и постројки, доводно-
одводните системи (придружни објекти), состојбата и 
конфигурацијата на теренот во зони на браните и на 
подрачјата на акумулациите, теренот низводно од бра-
ните и друго, од аспект на стабилноста и водопропуст-
ливоста на браните и безбедноста на низводното по-
драчје, техничко набљудување и мерење на полнењето 
на акумулациите со нанос и трајно да ја чува документа-
цијата за тие елементи (во натамошниот текст: тех-
ничко набљудување). 

Техничкото набљудување на браните од став 1 на 
овој член се врши според проект за техничко набљуду-
вање и програма за извршување на работите согласно 
со поблиските прописи од член 116 на овој закон. 

Член 109 
Техничката документација за изградба на брана од 

член 103 на овој закон мора да содржи и проект за 
техничко набљудување (оскултација) на браната и аку-
мулациониот простор како и проект за последиците од 
ненадејно рушење или прелевање на браната, на која 
задолжително да се изврши преглед и оцена (ревизија). 

Член НО 
Јавното водостопанско претпријатие или другото 

правно лице кое управува со браните од член 103 на 
овој закон, врз основа на податоците од техничкото 
набљудување, должно е најмалку еднаш годишно да 
изработи посебен елаборат за анализа и оцена на ста-
билноста и функционалноста на браните со придруж-
ните објекти и за стабилноста на теренот околу бра-
ните и акумулациите. 

Елаборатот од став 1 на овој член се изработува 
најдоцна до 30 март во тековната за претходната година 
и мора да содржи и конкретни предлози за извршување 
на работите и преземање на мерките со рок за нивно 
извршување. 

Еден примерок од елаборатот од став 1 на овој член, 
се доставува до Републичката управа за водостопан-
ство. 

Ако при техничкото набљудување или при изра-
ботка на елаборатот од став 1 на овој член, се откријат 
и се утврдат недостатоци со кои може да биде загрозена 
стабилноста на браната со придружните објекти, јав-
ното водостопанско претпријатие или друго правно 
лице кое управува со браната е должно за тоа веднаш да 
ја извести Републичката управа за водостопанство. 

Член 111 
Јавното водостопанско претпријатие или другото 

правно лице кое управува со браните од член 103 на 
овој закон е должно да организира и обезбеди известу-
вање и тревожење во случај на опасност која може да 
настане заради рушење или прелевање на брана га. 

Системот за известување и тревожење на браната се 
поврзува со системот за известување и тревожење на 
Република Македонија општините и градот Скопје чии 
подрачја се потенцијално загрозени во случај на ру-
шење или прелевање на браната. 

Член 112 
Јавното водостопанско претпријатие или другото 

правно лице кое управува со браните од член 103 на 
овој закон е должно да изработи и да ја чува документа-
цијата за последиците од евентуалното ненадејно ру-
шена или прелевање на браната, на теренот да ги оз-
начи линиите на допираното на поплавите бранови и 
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да ги одржува тие ознаки во исправна состојба, да по-
стави уреди за известување и да ги одржува во исправна 
состојба, да дава знак за тревожење на населението и 
на правните лица на потенцијално загрозеното по-
драчје. 

Во документацијата од став 1 на овој член се опреде-
луваат и котите на нивоата на водата во акумулациите 
при кои, во случај на евентуално рушење на браните, 
нема да дојде до штетни последици во наводните по-
драчја (безбедни коти на акумулациите) и времето за 
кое тие можат да се постигнат. 

Ако на водотекот или неговите притоки се наоѓаат 
повеќе брани (брани во низа), јавното водостопанско 
претпријатие или друго правно лице кое управува со 
браните во низа е должно да обезбеди изработка и 
чување на документацијата за последиците од евентуал-
ното ненадејно pyuieibe или прелевање на одделни и 
повеќе брани, како и да ги определи безбедносните 
коти на акумулациите. 

Член 113 
Јавното водостопанско претпријатие или другото 

правно лице кое управува со браните од член 103 на 
овој закон е должно да достави примерок од документа-
цијата за последиците од евентуално ненадејно рушење 
или прелевање на браните до Републичката управа за 
водостопанство и Министерството за одбрана, најдоцна 
30 дена пред пробното полнење на акумулацијата. 

Член 114 
За определување на браните од член 103 и за 

вршење на стручна оцена на елаборатите од член НО на 
овој закон, министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство формира стручна комисија за брани. 

На предлог на комисијата од став 1 на овој член, 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство во согласност со министерот за одбрана ги опреде-
лува браните од член 103 на овој закон. 

Член 115 
Јавното водостопанско претпријатие или другото 

правно лице кое управува со браните што не се опфа-
тени со член 103 на овој закон, се должни да воспоста-
ват и да организираат минимално техничко набљуду-
вано на браните со придружните објекти и акумулаци-
ите 

Начинот на набљудување од став 1 на овој член 
треба да биде утврден во техничката документација за 
изградба на браната согласно поблиските прописи од 
член 116 на овој закон. 

Член 116 
Министерот за земЈоделство, шумарство и водосто-

панство ги пропишува: 
- начинот на следење на наносот во акумулациите и 
- минимално потребните работи и мерки за тех-

ничко набљудувано на браните од членовите 103 и 115 
на ОВОЈ закон. 

8.2. Хидромелиоративни системи 
Член 117 

Хидромелиоративен систем во смисла на овој закон, 
е хидротехничка или организационо-техничка целина 
Koja се состои од водостопански објекти и постројки за 
обезбедувано и доведување вода за наводнувано на 
ЈСМЈОДСЛСКО и друго земјиште (систем за наводнување) 
и објекти и постројки за прифаќање на одвишни повр-
шински, подземни и други води и нивно одведување во 
реципиент (систем за одводнување). 

Хидромслиоративсн систем може да биде дел од хи-
дросистсм или самостоен - сднонамснски. 

Хидромелиоративните системи се состојат од ос-
новни објекти и постројки, детална каналска мрежа и 

заштитни објекти што се определуваат со инвестици-
оно техничката документација за изградба на системот. 

Границите на земјиштето, кое врз основа на инве-
стиционо теничката документација е опфатено со хи-
дромелиоративниот систем за наводнување и одводну-
вање, се внесуваат во евиденцијата од член 47 став 2 на 
овој закон. 

Член 118 
Корисниците на вода од хидромелиоративниот си-

стем за наводнување, заради изготвување на годишен 
план за наводнувано, се должни на јавното водостопан-
ско претпријатие да ги пријават земјоделскиве култури 
што ќе бидат засејувани на тоа земјиште, најдоцна до 30 
октомври во тековната година за наредната. 

Член 119 
Со годишниот план за наводнување, што го донесува 

јавното водостопанско претпријатие се врши распре-
делба и испорачување на расположливите количества 
на вода по корисници и се утврдуваат површините, за 
кои се обезбедува доведување на вода за наводнување, 
како и начинот и другите услови за користење на во-
дата. 

Планот од став 1 на овој член, јавното водостопан-
ско претпријатие го донесува најдоцна до 30 ноември во 
тековната за наредната година. 

На планот од став 1 на овој член, при појава на 
посушни години, јавното водостопанско претпријатие 
ќе изврши измена на планот најдоцна до 1 март во 
тековната одина. 

Член 120 
Корисниците на вода од хидромелиоративните си-

стеми за наводнување се должни да се придржуваат на 
планот за наводнување, распределба и испорачување на 
расположливите количества на вода за наводнување и 
не смеат самоволно да пуштаат вода. 

Член 121 
Сопствениците, односно корисниците на земјиштето 

не можат на штета на соседното земјиште да го мену-
ваат постојниот правец, насока и количество на повр-
шинските и подземните води што природно течат 
преку, покрај или низ нивното земјиште или да изме-
стуваат постоен канал и бразда и да спречат поставу-
вано на цевки. 

Сопствениците или корисниците, на земјиште се 
должни да им допуштат премин преку тоа земјиште на 
лицата кои вршат хидролошки мерена и работи, сни-
мања, проектирање или обележувано на земјиште, на 
лица кои работат на реконструкција или одржување на 
водостопански објекти и постројки или што управуваат 
со тие објекти и постројки. 

III. МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ВОДОСТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Фонд за водите 

Член 122 
За заштита од штетните дејства на водите, презе-

мано на мерки за извршувано на определени работи за 
заштита на водите од загадување, изработка на студии, 
планови, водостопански основи, биланси на водите, 
учество во одржување на основните објекти на хидро-
мелиоративните системи, учество за изградба на водо-
стопански објекти и постројки за наводнувано и одвод-
нување, обврските од меѓудржавните договори и кон-
венции и усовршување на кадри од областа на водосто-
панството, се формира Фонд за водите. 

За извршување на работите од став 1 на овој член 
Фондот донесува Програма за унапредувано на водо-
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стопанството за наредната година, најдоцна до 31 де-
кември во тековната година. 

На Програмата за унапредување на водостопан-
ството согласност дава Владата на Република Македо-
нија. 

Член 123 
Фондот за водите (во натамошниот текст: Фондот) 

ги врши следниве работи: 
1. Донесува програма за унапредување на водосто-

панството; 
2 Утврдува критериуми и поблиски услови за насо-

чување и доделување на средствата; 
3. Донесува финансиски план и годишна сметка; 
4. Ја следи реализацијата на Програмата за унапре-

дување на водостопанството на користење на сред-
ствата; 

5. Го усвојува годишниот извештај за работа на Фон-
дот; 

6. Донесува статут и други општи акти на Фондот и 
7. Други работи утврдени со закон. 

Член 124 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 125 
Органи на Фондот се управен одбор и директор. 

Член 126 
Управниот одбор на Фондот има деветмина членови 

кои ги именува Владата на Република Македонија, за 
време од четири години. 

Управниот одбор на Фондот од своите редови из-
бира претседател за време од четири години. 

Управниот одбор на Фондот, најмалку еднаш го-
дишно поднесува извештај за својата работа до Владата 
на Република Македонија. 

Член 127 
Управниот одбор на Фондот донесува: 
- статут и други општи акти на Фондот; 
- план и програма за работа на Фондот; 
- финансиски план на Фондот; 
- годишна сметка на Фондот; 
- одлуки за користење на средствата; 
- се грижи за остварување на Програмата за унапр-

дување на водостопанството и 
- одлуки и за други работи утврдени со закон и со 

статутот на Фондот. 

Член 128 
Со Фондот раководи директор. 
Директорот на Фондот го именува и разрешува Вла-

дата на Република Македонија, за време од четири го-
дини. 

Директорот го претставува и го застапува Фондот. 

Член 129 
Надзор над законитоста и работата на Фондот врши 

Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Материјално-финансиските, стручните, админи-
стративните и други работи утврдени со овој закон и 
статутот на Фондот за потребите на Фондот ги врши 
Министерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство. 

Член 130 
Фондот има статут. 
Согласност на статутот на Фондот дава Владата на 

Република Македонија. 

2. Извори на средства на Фондот 

Член 131 
Извори на средства на Фондот се: 
- надоместок за водите; 
- надоместок за заштита на водите од загадување; 
- надоместок за вадење на песок, чакал и камен; 
- закупнината на државното земјиште дадено под 

закуп, што во катастарот на недвижности е заведено 
„под води"; 

- средства од Буџетот на Република Македонија; 
- кредити и 
- други приходи. 

Член 132 
Надоместок за водите плаќаат: 
- вработените во државните органи и јавните 

служби 0,20% од платата. Пресметувањето и уплатува-
њето го врши исплатувачот при исплата на платата; 

- лица кои се занимаваат со слободни занимања (ле-
кари, стоматолози, адвокати, новинари, нотари, па-
тентни инженери, слободни уметници, сметководи-
тели, ревизори, стечајни управници и други лица кои 
самостојно вршат дејност), 0,20% од основицата на која 
плаќаат персонален данок од доход. Пресметувањето и 
уплатуваат© го врши Управата за јавни приходи; 

- правните лица кои произведуваат електрична 
енергија плаќаат надоместок за употребена или искори-
стена вода за секој произведен киловат час и тоа: 

- хидроелектрични^ централи 1,0% од производ-
ната цена; 

- термоелектричните централи 0,5% од производ-
ната цена; 

- пресметувањето и уплатувањето на надоместокот 
за употребена или искористена вода од правните лица 
од алинеја 3 на овој член го вршат производствените 
претпријатија секој 25-ти во месецот за изминатиот ме-
сец согласно со образец пропишан од страна на Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство; 

- правните лица од областа на индустријата, освен 
термоелектричните централи, за секој употребен или 
искористен метар кубен вода плаќаат по 1,0% од це-
ната на водата што ја утврдило јавното комунално 
претпријатие, без разлика дали се водоснабдува од ја-
вен или сопствен водоснабдителен систем. Пресметува-
њето, наплатувањето и уплатувањето за правните лица 
од областа на индустријата кои се водоснабдуваат од 
јавен водоснабдителен систем го врши месечно јавното 
комунално претпријатие, а за правните лица кои се 
водоснабдуваат од сопствен водоснабдителен систем го 
врши Јавното водостопанско претпријатие за сметка на 
Фондот за водите; 

домаќинствата за секој употребен метар кубен вода 
плаќаат по 1,0% од утврдената цена. Пресметувањето, 
наплатувањето и уплатувањето го врши Јавното кому-
нално претпријатие; 

- имателите на рибниците плаќаат 3% по килограм 
од продажната цена на рибата. Пресметувањето, на- . 
гостувањето и уплатувањето го врши Јавното водосто-
панско претпријатие годишно и 

- правните и физички лица кои се занимаваат со 
миење и сепарирање на песок, камен, чакал и друго 
плаќаат за употребената или искористената вода по 
1,0% од продажната цена по 1мЗ на сепариран песок, 
камен и чакал. 

Член 133 
Надоместок за заштита на водите од загадување, 

плаќаат правните и физички лица, ако во површин-
ските и подземните води, директно или индиректно 
испуштаат ^пречистени отпадни води или води со про-
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менливи својства и други отпадни материи, со што се 
влошува квалитетот на површинските и подземните 
води и условите за нивно користење. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој член се 
утврдува врз основа на „единица на штетност". 

Една единица на штетност одговара на загадување 
на еден еквивалент жител и изнесува 0,4% од просеч-
ната плата во Република Македонија. 

Наплатата на надоместокот за заштита на водите од 
загадување ја врши јавното водостопанско претприја-
тие за сметка на фондот за водите. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство го пропишува начинот на пресметување на еди-
ницата на штетност за правни и физички лица од став 1 
на овој член. 

Член 134 
Надоместок за вадење на песок, чакал и камен од 

коритата и бреговите на водотеците, езерата, акумула-
циите, пороите и од други површини кои во катастарот 
се заведени „под води" претпријатијата и други правни 
лица плаќаат во висина од 5% од утврдената цена од 
натоварениот материјал. 

Цената на натоварениот материјал (песок, чакал и 
камен) ја утврдува јавното водостопанско претприја-
тие. 

Член 135 
Средствата од членовите 132, 133 и 134 се уплату-

ваат на сметка на Фондот за водите. 

IV. ЈАВНОвВОДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
Член 136 

За вршење на работите од член 17 на овој закон 
Владата на Република Македонија основа јавно водо-
стопанско претпријатие. 

Работите за обработка и испорака на вода за пиење, 
одведување и пречистување на отпадните води и одве-
дување и испуштање на атмосферските води од населе-
ните места, како и работите за одржување и користење 
на водотеците во населените места ги вршат јавните 
комунални претпријатија или други правни лица. 

Член 137 
Јавното водостопанско претпријатие донесува ста-

тут. 
На статутот на јавното водостопанско претпријатие 

согласност дава Владата на Република Македонија. 

Член 138 
Директорот на јавното водостопанско претпријатие 

го именува и разрешува Владата на Република Македо-
нија за време од четири години. 

Извори на средства на Јавното водостопанско 
претпријатие за вршење на водостопанската дејност 

Член 139 
Извори на средства на Јавното водостопанско прет-

пријатие се: 
- од средствата од Фондот за водите; 
- средства од наплата на вода за наводнување и од-

воднување; 
- средства од наплата на вода од хидросистемите 

наменети за комунални, индустриски и други потреби; 
- приходот остварен од вадење на песок, чакал и 

камен; 
- од кредити и 
- од други приходи. 

Член 140 
Јавното водостопанско претпријатие средства за 

одржувани и користење на хидросистемите, односно 

хидромелиоративните системи за наводнување и одвод-
нување обезбедува од: 

- дел од средствата на Фондот наменети за одржу-
вање на основните објекти и постројки за наводнување 
или одводнување; 

- средствата за наводнување на земјоделските повр-
шини; 

- средствата за одводнување на земјоделско, гра-
дежно и друго земјиште и заштита на стопански и други 
објекти; 

- средствата за користење на вода за комунални, 
индустриски и други потреби и 

- други извори. 
Член 141 

Цената за наводнување се состои од два дела и тоа: 
- дел за обезбедено доведување на вода (стален дел) 

и 
- дел за испорачана вода (променлив дел). 
Делот од цената од алинеја 1 на овој член изнесува 

10% од просечната цена за наводнување во хидромели-
оративннот систем и служи за покривање на дел од 
трошоците кои не се зависни од испорачаните количе-
ства на вода, односно од обемот на наводнуваните повр-
шини. 

Член 142 
Цената за користење на вода' наменета за кому-

нални, индустриски и други потреби се утврдува на пла-
нираните, односно проектираните количества на вода 
со инвестиционо-техничката документација на хидроси-
стемот. 

Член 143 
Основица за плаќање за обезбедено доведување на 

вода за наводнување е хектар површина. 
Основица за плаќање за испорачана вода за наводну-

вање е метар кубен вода, односно нормата за наводну-
вање по хектар површина за вид на земјоделска култура 
определена со инвесгиционо-техничката документа-
ција. 

Основица за плаќање за вода наменета за кому-
нални, индустриски и други потреби е метар кубен ш 
вода. 

Основица за плаќање за одводнување на земјоделско 
земјиште е хектар површина, односно метар квадратен 
за одводнување на градежно и друго земјиште и заш-
тита на стопански и други објекти опфатени со хидро-
мелиоративниот систем за одводнување. 

Член 144 
Висината на цената од членовите 141, 142 и 143 по 

хидросистеми ја формира Јавното водостопанско прет-
пријатие врз основа на единствена методологија за фор-
мирање на цената. 

На методологијата од став 1 на ОВОЈ член согласност 
дава Владата на Република Македонија. 

Член 145 
Правните и физичките лица кои испуштаат употре-

бена или искористена вода во објект на хидромелиора-
тивен систем за одводнување се должни да плаќаат на-
доместок по метар кубен испуштена вода. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој член се 
утврдува според методологијата од член 144 став 1 на 
овој закон. 

Член 146 
Јавното водостопанско претпријатие е должно на 

корисниците на вода да им испорачува количество на 
вода пријавено и предвидено со годишниот план за ра-
спределба на расположливите количества на вода по 
намени, корисници и време. 
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Јавното водостопанско претпријатие не е должно да 
им обезбеди вода на корисниците ако навреме не ги 
пријавиле потребите од вода за наводнување. 

Член 147 
На корисникот на вода ќе му биде прекинато испо-

рачувањето на вода ако не платил за користење на 
водата, ако ги оштетил објектите или не ги извршил 
другите обврски утврдени со овој закон. 

V. ЗДРУЖЕНИЈА НА В ОДО КОРИСНИЦИТЕ ЗА 
НАВОДНУВАЊЕ И ОДВОДНУВАЊЕ 

Член 148 
Водокорисниците-сопственици на земјоделско и 

друго земјиште можат да основаат здружение на водо-
корисниците за наводнување и одводнување (во ната-
мошниот текст: здружение), за изградба на мали хидро-
мелиоративни системи за наводнување и одводнување 
на земјиштето за дел од слив, во согласност со билансот 
на водите и плановите за развој на јавното водостопан-
ско претпријатие по претходна согласност на министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Со водостопанските објекти од став 1 на овој член 
управува здружението. 

Член 149 
Јавното водостопанско претпријатие може со дого-

вор делови од постојната детална мрежа на хидромели-
оративниот систем за наводнување и одводнување и 
мали системи за наводнување да даде на управување на 
здружението. 

Здружението, на делот што го добило на управу-
вање од став 1 на овој член, може по потреба да догра-
дува, да врши реконструкција или подобрување што е 
во функција на системот. 

Доградените и реконсгруираните системи од став 2 
на овој член се во државна сопственост 

Член 150 
Барањата за потреби од вода здружението ги доста-

вува до јавното водостопанско претпријатие, заради 
усогласување со годишниот план за распределба на во-
дите. 

Член 151 
Здружението има својство на правно лице и е непро-

фитабилно. 

VI. КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДИТЕ 

Член 152 ' 
Водата во водотеците и езерата може да се даде на 

користење со концесија (одобрение) на определено 
време на домашно и странско правно и физичко лице на 
начин и услови определени со овој закон и со Законот 
за концесија. 

Член 153 
Водата како природно богатство се дава на кори-

стење со концесија за вршење на следниве дејности: 
- производство на електрична енергија; 
- за одгледувано на риби во рибници и кафези; 
- езерски сообраќај и 
- туристички услуги. 

Член 154 
Водата може да се даде на користено со концесија 

на концесионерите ако: 
- не ја загрозуваат јавната безбедност; 
- не ги уништуваат - загрозуваат природните уба-

вини; 

- не вршат штетни дејствија врз квалитетот на во-
дите; 

- ја заштитуваат и унапредуваат животната средина 
и природата; 

- не го спречуваат истекот на големите води и не 
предизвикуваат штети - поплави на крајбрежното зем-
јиште; 

- не ги загрозуваат претходно стекнатите права на 
корисниците; 
/ - не ги загрозуваат и уништуваат културно- истори-
ските споменици и не го загрозува приоритетот на ко-
ристење на водите утврдени во член 11 на овој закон. 

Член 155 
За вршење на дејностите од член 153 на овој закон, 

водата се дава на концесија по пат на јавен конкурс. 
Член 156 

Времетраењето на концесијата се утврдува во дого-
ворот за давање на водата на користење. 

Почеток на концесијата е денот на потпишувањето 
на договорот за концесија. 

Член 157 
Концесионерот за користење на водата плаќа надо-

месток. 
Висината на надоместокот и начинот на плаќање за 

концесијата се определува со договорот за концесија. 

VII. НАДЗОР 

Член 158 
Надзор над спроведувањето на овој закон и пропи-

сите донесени врз основа на него врши Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство може да запре од извршување општ акт на 
Фондот, ако не е во согласност со овој закон, или со 
Уставот, до донесување на одлука на Уставниот суд на 
Република Македонија. 

Инспекцискиот надзор на спроведувањето на овој 
закон се врши преку водостопански инспектори. 

Член 159 
Во вршењето на работите од својот делокруг водо-

стопанскиот инспектор има право да: 
1. Врши контрола на сите водостопански објекти и по-

стројки и други работи што можат да создадат ква-
литативни и квантитативни промени на режимот на 
водите; 

2. Врши контрола на градењето на водостопанските 
објекти и постројки, употребата и начинот на одр-
жувањето и користењето на тие објекти и постројки 
заради остварување увид во реализацијата на усло-
вите содржани во издадените водостопански соглас-
ности и дозволи; 

3. Врши контрола и увид дали е обезбедена книга за 
водите, евиденција на водостопанските објекти и по-
стројки, договорите, програмите и другите книги и 
документација на Јавното водостопанско претприја-
тие и другите правни лица кои вршат водостопански 
дејности; 

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

5. Нареди сопирање на градењето на објекти и по-
стројки за кои е потребна водостопанска согласност, 
ако такви објекти се градат без водостопанска со-
гласност или градбата се врши спротивно на издаде-
ната водостопанска согласност; 

6. Забрани употреба, користење и испуштање на води, 
ако употребата, користењето и испуштањето се 
врши без водостопанска дозвола или спротивно на 
истата; 
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7. Ги запре привремено или трајно сите дејства спро-
тивни на одредбите на овој закон, или општ акт и да 
нареди враќање во поранешната состојба; 

8. Ги известува надлежниот водостопански и другите 
органи на управата за утврдените неправилности и 
да бара нивна интервенција; 

9. Забрани вадење на песок, чакал и камен ако тоа се 
врши без дозвола или спротивно на дозволата; 

10. Нареди на сопственикот или корисникот на зем-
јиште изведување на работи на реконструкција или 
одржувани на водостопански објекти и постројки 
ако постапува спротивно од член 121 на овој закон; 

11 Врши увид во документацијата за техничко набљу-
дување и на другите пропишани работи и мерки на 
браните; 

12. Врши увид на изградбата на браните од член 103 на 
овој закон од аспект на режимот на водите, одржу-
вањето и набљудувањето и врши контрола на режи-
мот на полнењето и празнењето на акумулациите и 

13. Презема и други работи и мерки за кои е овластен 
со закон. 

На барање на водостопанскиот инспектор овласте-
ното лице на Министерството за внатрешни работи 
е должно да учествува во извршувањето на работите 
од став 1 на овој член. 

Член 160 
За извршениот инспекциски преглед инспекторот 

составува записник во кој се внесува наодот за состој-
бата и предложените мерки. 

Записникот од став 1 на овој член инспекторот му го 
предава на одговорното лице на правното лице кое 
управува со објектите и работите за кои е извршен 
инспекцискиот надзор. 

Правното лице кое управува со објектите или рабо-
тите е должно во рок од десет дена од предавањето на 
записникот од став 1 на овој член да го разгледа и за 
преземените мерки да го извести водостопанскиот ин-
спектор. 

Извршувањето на мерките или дејствата што прои-
злегуваат од записникот од став 1 на овој член, инспек-
торот ги наредува со решение во кое се определува и 
рок за извршување на тие мерки, ако не е постапено по 
забелешките утврдени во записникот. 

Во случаите кога постои непосредна опасност по 
животот на луѓето или причинување на значителни ма-
теријални штети, водостопанскиот инспектор може 
усно да нареди отстранување на непосредната опасност. 

Водостопанскиот инспектор, во рок од три дена од 
денот на усната наредба, ќе издаде и писмено решение. 

Член 161 
Работите на водостопански инспектор ги врши ди-

пломиран градежен инженер - хидро насока со нај-
малку три години работно искуство во струката. 

Член 162 
При вршењето на надзорот, водостопанскиот ин-

спектор мора да има легитимација со која се утврдува 
неговото службено СВОЈСТВО И тој е должен да ја покаже 
ако тоа се бара од него 

Легитимацијата од став 1 на овој член ja издава ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство 

Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство ќе донесе поблизок пропис за образецот и на-
чинот на издавањето на легитимацијата. 

Член 163 
За отстранување на утврдените неправилности, во-

достопанскиот инспектор донесува решение 

Против решението од став 1 на овој член, може да се 
изјави жалба до министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението. 

Изјавената жалба од став 2 на овој член не го одлага 
извршувањето на решението. 

Водостопанскиот инспектор може да го одложи 
извршуваното на мерките и работите утврдени со ре-
шението против кое е поднесена жалба, по образложен 
предлог на жалителот, ако тоа не е спротивно на опш-
тиот интерес и нема да предизвика штета која тешко 
може да се надомести. 

Член 164 
Правните и физичките лица се должни даѓим овоз-

можат на водостопанските инспектори вршење на над-
зор над работите во областа на водостопанството и во 
документацијата и да им ги даваат бараните податоци, 
објаснувања и известувања кои се од интерес за пра-
вилно вршење на надзорот. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 165 
Тој што без водостопанска дозвола врши полнење 

на акумулацијата или користи вода бд акумулацијата и 
со тоа предизвика опасност по животот на луѓето или 
на имотот во поголеми размери ќе се казни за кривично 
дело со затвор од една до пет години. 

Член 166 
Со парична казна од 150.000 до 300.000 денари ќе се 

казни за прекршок правно лице ако: 
1. Гради, реконструира или доградува водостопан-

ски објекти, други објекти и постројки кои имаат влија-
ние врз режимот на водите, како и за вршење на рабо-
тите што можат привремено, повремено или трајно да 
создаваат промени на воспоставениот режим на водите, 
без да прибави водостопанска согласност, или спро-
тивно на условите од издадената водостопанска соглас-
ност (член 27); 

2. Пушти во употреба водостопански и други об-
јекти и постројки кои-имаат влијание врз режимот на 
водите без водостопанска дозвола или спротивно на 
условите од издадената водостопанска дозвола (член 
35); 

3. Употребува или користи вода по престанување 
на важноста на водостопанската дозвола (член 40); 

4. Ги користи водите спротивно од член 48 на овој 
закон; 

5. Не учествува во одбраната од поплави кога е тоа 
предвидено со планот за одбрана од поплави (член 59 
став 5); 

6. Акумулациите и заштитните насипи ги користи 
спротивно од член 62 на овој закон; 

7. Врши дејства спротивно на забраната од член 67 
на овој закон; 

8. Врши дејствија спротивно на забраната од член 
68 на овој закон; 

9. Не ги спроведува заштитните мерки и работи за 
уредување на ерозивното подрачје и подрачјето загро-
зено од ерозија (член 75); 

10. Без дозвола вади песок,чакал и камен (член 79 
став 2); 

11. Не изгради објекти и постројки за пречистување 
на загадените отпадни води (член 87); 

12. Не ја изврши наредената мерка од член 88 став 1 
на овој закон; 

13. Врши дејствие спротивно на забраните од член 89 
на овој закон; 

14. Не вгради уреди за мерење, не ги мери и реги-
стрира количествата и квалитетот на отпадните води и 
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показателите не ги достави др Републичкиот хидроме-
теоролошки завод (член 94 став 1); 

15. Не вршат редовно следење на квалитативн&та и 
квантитативната состојба на ефлуентот пред испуш-
тање во реципиентот и не водат редовна евиденција и 
доставување на податоците до Републичкиот хидроме-
теоролошки завод (член 95 став 1); 

16. Редовно не ги одржува објектите и постројките 
или не ги отстранува настанатите дефекти во текот на 
експлоатацијата (член 98); 

17. Не вгради уреди за мерење на искористената или 
употребената вода и не води постојана и уредна евиден-
ција (член 101); 

18. Не врши редовно следење на наносот во акуму-
лациите и не презема мерки за негово спречување (член 
106 став 1); 

19. Пред првото полнење на акумулацијата не ги 
изврши задолженијата од член 106 став 2 на овој закон; 

20. Не го усогласи режимот на полнењето и празне-
њето на акумулациите со стопанските потреби, со по-
требите на одбраната и не обезбеди гарантиран мини-
мален протек (член 107); 

21. Не воспостави и не организира техничко набљуду-
вање според член 108 на овој закон; 

22. Не изработи елаборат за анализа и оцена на 
стабилноста и функционалноста на браните со при-
дружните објекти и стабилноста на теренот околу бра-
ните и акумулациите (член НО став 1); 

23. Не организира и не обезбеди известување и тре-
вожење или не се поврзи со системот за известување и 
тревожење (член 111); 

24. Не постали по задолженијата од член 112 на овој 
закон и 

25. Не постапи по задолжението од член 113 на овој 
закон. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорнрто лице на правното лице со парична казна од 
30.000 до 50.000 денари. 

За прекршокот од став 1 на овој член точка 10, 
покрај паричната казна може да се изрече и мерка на 
безбедност одземање на предмети. 

Член 167 
Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари ќе се 

казни за прекршок правното лице ако: 
1. Не постапи според ставови 2 и 3 на член 33 од овој 

закон; 
2. Не ги извести корисниците на вода (член 42 став 

3); 
3. Не достави податоци за, потрошувачката и коли-

чеството на испуштените води до јавното водостопан-
ско претпријатие (член 45); 

4. Не усгрои и не води евиденција на водостопан-
ските објекти (член 47 став 1 и 2); 

5. Не дало предлог за определување на заштитните 
зони на извориштето (член 53 ставови 2 иЗ); 

6. Со своето однесување, со неправилна обработка и 
друго дејствие создава ерозија (член 78); 

7. Не се придржува на плановите за наводнување и 
самоволно пушта вода (член 120); 

8. Постапуваат спротивно на член 121 на овој закон 
и 

9. На водостопанскиот инспектор не му овозможува 
вршење на надзор (член 164). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице на правното лице со парична казна од 
10.000 до 30.000 денари. 

Член 168 
Сб парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се 

казни физичко лице за прекршок ако изврши некое од 
дејствијата од членовите 166 и 167 на овој закон. 

За прекршок од член 166 став 1 точка 10, покрај 
паричната казна на физичкото лице може да се изрече 
и мерка на безбедност одземање на предмети. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 169 
Водостопанската основа на Република Македонка 

ќе се донесе најдоцна во рок од пет години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на Водостопанската основа од став 
1 на овој член ќе се применува постојната Водостопан-
ска основа на Република Македонија чиј составен дел 
се: студиите и другата документација во врска со инте-
гралниот развој на сливот на реката Вардар и пловниот 
пат Дунав - Егејско Море, како и катастарот на при-
родните извори, катастарот на бунарите и пумпите и 
елаборатот за подземните води и водостопанските ос-
нови донесени од градот Скопје и општините. 

Член 170 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, по-

стојните водостопански претпријатија, други правни 
лица и деловите од претпријатијата што вршат водосто-
панска дејност не можат да вршат вработување на нови 
работници, отуѓување на основни средства, на средства 
од републичката и од општинските самоуправни инте-
ресни заедници за водостопанство и друг имот и да се 
задолжуваат со кредитни и обврски по други основи. 

Член 171 
Недвижниот и подвижниот имот со кој располагаат 

правните лица од член 170 на овој закон, со денот на 
влегувањето во сила на овој закон станува државна 
сопственост. 

Владата на Република Македонија при основање на 
јавно водостопанско претпријатие за стопанисување со 
водите од член 136 на овој закон, со актот за основање 
може да определи одделни делови од постојните водо-
стопански претпријатија, други правни лица и деловите 
од претпријатијата што ја вршат водостопанската деј-
ност, кои не се во функција со дејноста на стопанисува-
њето со водите, а кои не се во склоп и не ја нарушуваат 
целината на објектот (системот) да можат да се издво-
јат и конституираат во посебни правни субјекти и да се 
трансформираат согласно со Законот за трансформа-
ција на претпријатијата со општествен капитал. 

Со актот за издвојување, односно основање на јавно 
водостопанско претпријатие од став 2 на овој член, се 
уредуваат и прашањата поврзани со делбениот биланс, 
правата и обврските кои произлегуваат од заедничкото 
работење и прашањата кои се однесуваат на бројот и 
статусот на вработените. 

Член 172 
Постојните водостопански претпријатија, другите 

правни лица и деловите од претпријатијата што вршат 
водостопанска дејност продолжуваат со работа до осно-
вањето на јавното водостопанско претпријатие. 

Член 173 
Владата на Република Македонија донесува акт за 

основање* на Јавното водостопанско претпријатие во 
рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Владата на Република Македонија Фондот за води 
ќе го конституира во рок од четири месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Со денот на конституирањето на Фондот за водите 
се укинуваат жиро сметките на Републичката и на опш-
тинските самоуправни интересни заедници за водосто-
панство. | 
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79. 
Врз основа на член 29 од Законот за платите и дру-

гите надоместоци на пратениците во Собранието на 
Република Македонија и другите избрани и именувани 
лица во Републиката („Службен весник на Република 
Македонија" број 36/90, 44/90, 38/91 и 23/97) и врз ос-
нова на дел II точка 6 став 3 алинеја 3 од Одлуката за 
основање на постојани работни тела на Собранието на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" број 6/95 и 69/96), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на Собранието на Репу-
блика Македонија, на седницата одржана на 26 декем-
ври 1997 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРАТЕ-
НИЦИТЕ ЗА ПРИСУСТВО НА СЕДНИЦИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

И НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 
1. На пратениците во Собранието на Република Ма-

кедонија од Скопје и на пратениците кои користат 
службен стан во Скопје им се определува надоместок на 
трошоците за присуство на седниците на Собранието на 
Република Македонија и на работните тела на Собра-
нието во висина на дневницата за службено патување во 
земјата. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Број 10-98/1 Претседател 
12 јануари 1997 година н а Комисијата за прашања на 

Скопје изборите и именувањата, 
Алил Џафероски, с.р. 

80. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија", број 8/92 
и 30/95), министерот за одбрана донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИ СТАРЕШИНИ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за про-
изведување на воени старешини во Армијата на Репу-
блика Македонија (во натамошниот текст: Армија). 

И. ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИ СТАРЕШИНИ 
ВО ПОСТОЈАНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА 

Член 2 
Воените старешини од постојаниот состав на Арми-

јата се произведуваат во следните чинови: 
За подофицери: 
1) војник по договор и кандидат за подофицер из-

бран по пат на оглас кој со успех го завршил стручното 
оспособување и усовршување за подофицер - во чин 
водник и 

2) работник во Министерството за одбрана и граѓан-
ско лице на служба во Армијата со завршено средно 
образование, кој е резервен воен старешина подофи-
цер, доколку се распоредува на должност утврдена со 
општиот акт за организација и формација на Армијата 
или на работно место за кое со Правилникот за систе-
матизација на работите и задачите на Министерството 
за одбрана е утврдено работите и задачите да ги извр-
шува воен старешина - подофицер, се произведува во 
чинот кој го има како подофицер во резервниот состав 
на Армијата, односно најмногу за еден повисок чин. 

Салдата на средствата од Републичката и од опш-
тинските самоуправни интересни заедници за водосто-
панство се пренесуваат на жиро сметката на Фондот за 
водите. 

Член 174 
Предметите во управна постапка што се започнати, 

а не се завршени до влегувањето во сила на овој закон 
ќе се завршат според прописите што важеле до влегува-
њето во сила на овој закон. 

За издадените водостопански согласности и водосто-
пански дозволи за користење на вода до влегувањето во 
сила на овој закон, правните лица се должни во рок од 
две Години од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да поднесат барање заради усогласување со чле-
новите од 152 до 157 на овој закон. 

Член 175 
Поблиските прописи предвидени со овој закон ќе се 

донесат во рок од една година од денот на неговото 
влегување во сила. 

Член 176 
До донесувањето на прописите од член 175 на овој 

закон, ќе се применуваат прописите што важеле до 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 177 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за водите („Службен весник 
на СРМ" број 6/81, 31/87, 51/88, 20/90, 23/90, 24/91 и 
„Службен весник на Република Македонија" број 83/ 
92), Законот за основите на режимот на водите од инте-
рес за две или повеќе републики, односно автономни 
покраини и за меѓудржавните води („Службен лист на 
СФРЈ" број 2/74, 24/76). 

Член 178 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија". 

78. 7 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 52/91), согласно член 1 од Зако-
нот за помилување („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Извршувањето на казната затвор му се замени со 
условна осуда за време од 1 година на осуденото лице: 

1. Бернард Зденко Фериќ, од Скопје во траење од 5 
месеци. 

II 

Извршувањето на казната затвор му се заменува со 
условна осуда за време од 2 години на осуденото лице: 

1. Костадин Никола Поцевски од Скопје, во траење 
од 3 месеци. 

III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија". 

Број 08-43 
26 јануари 1998 година Претседател 

Скопје н а Република Македонија, 
Киро Глигоров, е.p. 
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81. -
Врз основа на член 10 став 1 точка е од Законот за 

вршено на нотарските работи („Службен весник на 
РМ" број 59/96), министерот за правда донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕМА И ПРО-
СТОРНИ ПОТРЕБНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НОТАР-

СКАТА СЛУЖБА 
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на критериуми за 
опрема и просторни потребни за вршење на нотарската 
служба („Службен весник на РМ" број 52/97), во член 9 
ставот 1 се менува и гласи: 

„Лицето кое учествувало на конкурс за именување 
на нотар и е именувано за нотар треба во рок од 30 дена 
од кога е известено дека е именувано за нотар, да обез-
беди простории пропишани според овој правилник и во 
истиот рок да побара да бидат прегледани просториите 
за вршење на нотарската дејност". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Број 09-155/1 Министер за правда, 
20 јануари 1998 година Д"Р Г о Р г и Снш*>в, с.р. 

Скопје 

82. 
Врз основа на член 242 од Законот за извршување на 

санкциите („Службен весник на Република Македони-
ја", бр. 3/97), министерот за здравство во согласност со 
министерот за правда, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КУЌНИОТ РЕД ВО ЗДРАВСТВЕНАТА УСТА-
НОВА ЗА ЛИЦАТА СПРЕМА КОИ СЕ ИЗВРШУВА 
МЕРКАТА НА БЕЗБЕДНОСТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ПСИХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се уредува куќниот ред во здрав-

ствената установа во однос на лицата спрема кои се 
извршува мерката на безбедност задолжително психи-
јатриско лекување и чување (во натамошниот текст, 
мерке на безбедност). 

Член 2 
Здравствената установа врши прием на лицето кое е 

упатено на извршување на мерката на безбедност врз 
основа на судска одлука со која е изречена мерката на 
безбедност и со која е определена како здравствена 
установа во која ќе се извршува мерката. 

Приемот на лицето од став 1 на овој член во здрав-
ствената установа се врши на начин и постапка како и 
за другите лица кои се упатуваат на лекување во овој 
вид на здравствени установи во присуство на здравстве-
ниот работник кој го спроведува лицето односно во 
присуство на претставник на Министерството за вна-
трешни работи, кој од причини на безбедност, го спро-
вел лицето, односно во присуство на приправник на 
службата за обезбедување во установата во која се на-
оѓало лицето во притвор. 

Член 3 
Здравствената установа обезбедува еднакви услови 

за сместување и третман и применува исти дијагно-
стички и терапевтски постапки спрема лицето кое е 

За офицери: 
1) питомец кој ја завршил Воената академија и се 

стекнал со стручен назив офицер од соодветен род - во 
чин потпоручник; 

2) воен старешина подофицер на служба во Арми-
јата кој во текот на службата завршил високо образова-
ние, VIII степен, доколку се распоредува на должност 
утврдена со општиот акт за организација и формација 
на Армијата или на работно место за кое со Правилни-^ 
кот за систематизација на работите и задачите на Ми-
нистерството за одбрана е утврдено работите и зада-
чите да ги извршува воен старешина офицер - во чин 
потпоручник; 

3) лице кое по завршувањето на стручното оспосо-
бување и усовршување за службите на копнената војска 
на Армијата се стекнало со стручен назив офицер од 
соодветната служба - во чин поручник и 

4) работник во Министерството за одбрана и граѓан-
ско лице на служба во Армијата со завршено високо 
образование, VIII степен, кој е резервен воен старе-
шина офицер, доколку се распоредува на должност 
утврдена со општиот акт за организација и формација 
на Армијата или на работно место за кое со Правилни-
кот за систематизација на работите и задачите на Ми-
нистерството за одбрана е утврдено работите и зада-
чите да ги извршува воен старешина офицер, се произ-
ведува во чинот кој го има како офицер во резервниот 
состав на Армијата, односно најмногу за еден повисок 
чин. 

III. ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИ СТАРЕШИНИ 
ВО РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА 

Член 3 
Воените старешини од резервниот состав на Арми-

јата се произведуваат во следните чинови: 
За подофицери: 
1) војник кој го завршил со успех стручното оспосо-

бување и усовршување за офицери во резервниот со-
став на Армијата - во чин водник и 

2) воен обврзник кој во резервниот состав на Арми-
јата има чин помлад водник, а на вежбите и обуката во 
резервниот состав на Армијата покажува одлични ре-
зултати - во чин водник. 

За офицери: 
1) лице кое завршило Воена академија, а не сте-

кнало својство на активен воен старешина и ја регули-
рало воената обврска - во чин потпоручник и 

2) војник по завршувањето на стручното оспособу-
вање и усовршување за офицери во резервниот состав 
на Армијата - во чин потпоручник. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за произведување на 
воени старешини („Службен весник на Република Ма-
кедонија", број 65/92). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

ваниот во „Службен весник на Република Македони-
ј а -

Бр. 14-128/1 
10 јануари 1998 година 

Скопје Министер за одбрана, 
д-р Лазар Китаноски, с.р. 
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упатено на извршување на мерката на безбедност, како 
и на останатите лица кои се наоѓаат на лекување. 

Член 4 
Здравствената установа го утврдува распоредот на ' 

дневните активности на лицата спрема кои се извршува 
мерката на безбедност. 

Член 5 
Ако лицето спрема кое се извршува мерката на без-

бедност, според распоредот на дневните активности и 
медицинскиот третман, треба да оди на тераписки ак-
тивности надвор од одделението за извршување на мер-
ката, а во рамките на установата, упатувањето и трет-
манот се вршат под контрола и во придружба на меди-
цинско лице. 

Член 6 
На лицето спрема кое се извршува мерката на без-

бедност може да му се одобри посета на членови на. 
неговото семејство. 

Посетите од став 1 на овој член ги одобрува овла-
стено лице во здравствената установа. 

Здравствената установа ги евидентира посетителите 
од став 1 на овој член во посебна книга за таа намена. 

Член 7 
Здравствената установа презема безбедносни мерки 

во однос на спроведувањето на посетите на лицата 
спрема кои се извршува мерката на безбедност. 

Пред отпочнување на посетата овластено лице во 
здравстената установа врши проверка (претрес) на по-
сетителите со цел да не се внесува оружје, алкохол, 
дрога и други психотропни супстанции. 

Член 8 
Ако здравствената состојба на лицето спрема кое се 

извршува мерката на безбедност тоа го дозволува на 
лицето може да му се одобри користено викенд или 
продолжен викенд во неговото семејство, ако за тоа 
има согласност од судот. 

Предлогот за одобрувано на викенди до судот го 
упатува терапискиот тим на установата. 

Ако на лицето од став 1 на овој член му се одобри 
користење на викенд лицето ја напушта здравствената 
установа во присуство на член на неговото семејство, 
кој со писмена изјава ја презема обврската за чување на 
лицето додека е надвор од установата. 

Член 9 
Во случај на потреба од друг вид на престој надвор 

од здравствената установа (покана од суд или друг над-
лежен орган) лицето спрема кое се извршува мерката 
на безбедност ја напушта здравствената установа во 
присуство на приправник на службата за обезбедување 
или претставник на Министерството за внатрешни ра-
боти. 

Член 10 
Ако дојде до поголемо нарушуваа на куќниот ред 

во здравствената установа од страна на лицата спрема 
кои се спроведува мерката на безбедност, а со тоа се 
загрозува безбедноста на другите лица и нормалната 
работа во установата, здравствената установа може да 
побара помош од припадниците на Министерството за 
внатрешни работи. 

Член И 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија44. 

Министер за правда, Министер за здравство, 
д-р Ѓорѓи Спасов, с.р. ц.р Петар М. Илиевски, с.р. 

83. 
Врз основа на член 21 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на РМ" бр. 10/97, 
и 54/97), министерот за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ, ТЕХНОЛОШ-
КИТЕ И ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИРЕДУ-
ВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА И СТРУЧНАТА 
ОСПОСОБЕНОСТ НА ЛИЦАТА АНГАЖИРАНИ 

ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИГРИ НА СРЕЌА 
Член 1 

Во Правилникот за техничките, технолошките и 
просторните услови за приредување на игри на среќа и 
стручната оспособеност на лицата ангажирани во изве-
дувањето на игри на среќа („Служен весник на РМ" 
бр. 19/97), во насловот, третиот ред по зборовите „игри 
на среќа" се додаваат зборовите, „и забавни игри". 

Член 2 
Во член 1 во третиот ред по зборовите „игри на 

среќа44 се додаваат зборовите „и забавните игри44 

Член 3 
Во член 6 по ставот 1 се додава нов став кој гласи: 
„Делот во кој што се даваат угостителски услуги 

треба да ги исполнува пропишаните услови согласно 
Правилникот за минимално техничките услови за 
вршење на угостителска и туристичка дејност и усло-
вите за категоризацијата на објектите на туристичката 
понуда". 

Ставот 2 станува став 3. 
Член 4 

Во член 13 став 1 и член 18 зборот „или44 се заменува 
со запирка, а по зборот „четири44 се додаваат зборовите 
„или три". 

Член 5 
Во член 16 по ставот 1 се додава нов став кој гласи: 
„Делот во кој се даваат угостителските услуги треба 

да ги исполнува пропишаните услови согласно Правил-
никот за минимално техничките услови за вршење на 
угостителска и туристичка дејност и условите за кате-
горизација на објектите на туристичката понуда44. 

Ставот 2 станува став 3. 
Член 6 

Во член 22 по зборот „посетители44 се додаваат збо-
ровите „и санитарни простории". 

По ставот 1 се додава нов став, 2, кој гласи: 
„Во однос на санитарните простории, бројот на ВЦ-

њата писоарите, мијалниците и други услови за овие 
простории се применуваат одредбите од Правилникот 
за минимално-техничките услови за вршење на угости-
телска и туристичка дејност и условите за категориза-
ција на објектите на туристичката понуда. 

Член 7 
По член 28 се додаваат четири нови члена, 28а, 286, 

28в, и 28г кои гласат: 
Член 28-а 

На влезот во просторијата во која се приредуваат 
„забавните игри44 треба да биде видно истакнат и ноќе 
осветлен називот на забавниот клуб. 

Член 28-6 
Просторијата во која се сместени апаратите за за-

бавни игри треба да има уред за загревање од 18,5°С 
степени и да е обезбедено проветрување. 

Висината на просторијата од став 1 треба да изне-
сува најмалку 2,4м. 
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Член 28-в 
Во забавниот клуб треба да има и санитарни просто-

рии, при што во однос на бројот на ВЦ-ињата писоари и 
мијалниците и другите услови за овие простории се 
применуваат одредбите од Правилникот за минимално-
техничките услови за вршење на угостителска и тури-
стичка дејност и условите за категоризација на објек-
тите на туристичка понуда. 

Член 28-г 
Апаратите за забавни игри во забавниот клуб освен 

за билјард масите треба да бидат поставени така што ќе 
се обезбеди простор од најмалку 0,7 м пред апаратот 
наменет за играчот и простор за минување, меѓу два 
реда апарати исто од 1м. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија". 

Бр.10-11747/3 
13 јануари 1998 година 

Скопје 
Министер за финансии, 

д-р Таки Фити, с.р. 

84. 
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за лов-

ството („Сл. весник на Република Македонија" бр. 20/ 
96, 26/96 и 34/97), министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, донесува / 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВИДОТ НА ШТЕТНИОТ ДИВЕЧ И ВИ-

СИНАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА 

1. Во Решението за утврдување на видот на штет-
ниот дивеч и висината на паричната награда („Службен 
весник на Република Македонија"бр. 16/97 и 53/97) во 
точка 2 алинеите 3 и 4 се бришат. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија. 

Бр. 09-312/1 Министер 
19 јануари 1998 година з а земјоделство, шумарство и 

Скопје водостопанство, 
м-р Киро Докузовски, с.р. 

85. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 15 јануари 1998 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 4 став 1 од Деловникот на Сове-
тот на Општина Тетово, донесен на 20.03.1997 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија со реше-
ние У.бр. 109/97 од 8 октомври 1997 година поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на член 4 
став 1 од деловникот означен во точката 1 од ова реше-
ние затоа што со него јазикот на националноста се 
воведува како службен јазик во работата на Советот, а 
не како јазик што е во службена употреба, поради што 
се постави прашањето за неговата согласност со член 7 

од Уставот и член 89 од Законот за локалната самоу-
права. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот 
член 4 став 1 од Деловникот на Советот на Општина 
Тетово е предвидено дека во работата на Советот служ-
бен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско 
писмо и албанскиот јазик и неговото писмо. 

5. Според член 7 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија службен јазик е македонскиот јазик и него-
вото кирилско писмо. Во ставовите 2 и 3 на овој член е 
пропишано дека во единиците на локалната самоуправа 
во кои како мнозинство живеат припадници на наци-
оналностите, во службена употреба покрај македон-
скиот јазик и кирилското писмо се и јазикот и писмото 
на националностите на начин утврден со закон, а во 
оние единици во кои националностите живеат во значи-
телен број, под услови и на начин утврдени со закон. 

Во член 89 од Законот за локалната самоуправа, 
како една од одредбите во главата што ја регулира 
службената употреба на јазиците на националностите, 
е предвидено дека на седниците на советот и другите 
органи на единиците на локалната самоуправа со наци-
оналност во мнозинство или во значителен број, покрај 
македонскиот јазгас и неговото кирилско писмо во 
службена употреба се и јазикот и писмото на тоа или 
тие националности; дека статутот, одлуките и другите 
акти на органите се пишуваат и објавуваат на македон-
ски јазик и на јазикот на националноста, а дека во 
јавните служби, јавните установи и јавните претприја-
тија што ги основа единицата на локалната самоуправа 
во која во мнозинство живеат граѓани припадници на 
националност во службена употреба, покрај македон-
скиот јазик и писмо, се и јазикот и писмото на таа 
националност. 

6. Од означените уставни и законски одредби прои-
злегува дека во Република Македонија според Уставот 
постои само еден службен јазик и дека таа уставна 
норма мора да биде остварена во секој случај и на секое 
ниво на службеното општење во државата. Можноста 
јазиците на националностите да бидат во службена упо-
треба во единиците на локалната самоуправа ниту 
значи нивно изедначување со македонскиот јазик како 
јазици во службената употреба, ниту значи фактичка 
еднаквост и во единиците на локалната самоуправа 
каде што службено се употребуваат. Службената упо-
треба на јазиците на националностите прецизно се 
врзува за точно определени ситуации, во точно опреде-
лени органи, за точно определени дејствија утврдени со 
закон, а не како генерален принцип што важи за служ-
бената комуникација во единицата на локалната самоу-
права. Оттука произлегува дека со воведувањето во 
службена употреба јазикот на националноста не ста-
нува службен јазик со општо задолжително значење 
како што е македонскиот, туку останува јазик што 
службено се употребува во обем и на начин утврден со 
закон и дека начинот на неговата употреба не може да 
се уредува со подзаконски пропис. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспоре-
ната одредба апсолутно го изедначува рангот на маке-
донскиот јазик и јазикот на националноста како служ-
бен јазик, што не е само изедначување во терминологи-
јата, туку суштинско отстапување од дистинкцијата 
што Уставот и Законот за локалната самоуправа ја 
прават помеѓу службениот јазик во Република Македо-
нија и јазиците во службена употреба и дека тоа импли-
цира апсолутна еднаквост на јазиците, а со тоа и нивна 
самостојност или алтернативно^ во сферата во служ-
бената употреба, што директно ја засега уставната 
норма за универзалната задолжителност на службениот 
јазик во Република Македонија. 

Исто така, а поради изнесеното, Судот оцени дека 
оспорената одредба од Деловникот не може да се наб-
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људува како техничка норма која го операционализира 
начинот на службената употреба на јазиците (на пр. 
како се одвиваат говорите и преведувањето, во каков 
облик се дистрибуираат материјалите ити.), туку норма 
што воспоставува статус на јазиците и начин на нивна 
употреба, што може да се уредува само со закон, а не и 
со подзаконски пропис, поради што тоа не е во соглас-
ност со Уставот и законот од овој аспект. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловом, д-р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У. бр. 109/97 „ 
15 јануари 1998 година л , Претседател 

Скопје н а У с т а в н и о т СУД н а Република 
Македонија, 

д-р Милан Недков, с.р. 

86. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92), на седницата одржана на 24 декември 1997 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува член 27 став 1 од Законот за вработу-
вањето и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 37/97) 
во делот: „има најмалку VI степен стручна подготов-
ка". 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по ини-
цијатива на Стевче Аврамове™ од Скопје со решение 
У.бр. 183/97 од 5 ноември 1997 година поведе постапка 
за оценување уставноста на член 27 став 1 од законот 
означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со чле-
новите 9 и 55 од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 27 
став 1 од Законрт за вработување и осигурување во 
случај на невработеност, агенција за посредување за 
вработување во земјата со наплата, може да основа 
лице кое е државјанин на Република Македонија, има 
најмалку VI степен стручна подготовка и располага со 
погодни работни простории во согласност со закон. 

5. Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Репу-
блика Македонија се еднакви во слободите и правата 
независно од полот, расата, бојата на кожата, наци-
оналното и социјалното потекло, политичкото и вер-
ското уверување, имотната и општествената положба. 
Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви. 

Согласно член 55 од Уставот се гарантира слободата 
на пазарот и претприемништвото, кои можат да се 
ограничат со закон единствено заради одбраната на Ре-
публиката, зачувувањето на природата, животната сре-
дина или здравјето на луѓето. 

Законот за вработувањето и осигурување во случај 
на невработеност ги уредува прашањата за размена на 
трудот, правата и обврските на работодавците, невра-
ботените лица и државата во врска со вработувањето и 
осигурувањето во случај на невработеност како и други 
прашања од значење за вработувањето. 

Законот определил дека стручните, организаци-
оните, административните и други работи што се одне-
суваат на вработувањето и осигурувањето во случај на 
невработеност ги врши Заводот за вработување на Ре-
публика Македонија чија дејност е од јавен интерес. 
Понатаму, Законот предвидел можност, работодавецот 
потребата од работник да може да ја задоволи и преку 
агенција за посредување при вработување со наплата од 
работодавецот во согласност со договор склучен меѓу 
работодавецот и агенцијата. 

При тоа законодавецот определил три услови под 
кои може да се основа агенција и тоа: лицето да е 
државјанин на Република Македонија, да има најмалку 
VI степен стручна подготовка и да располага со по-
годни работни простории во согласност со закон. 

Токму одредбата од Законот според која за основа-
чот се предвидува услов да има најмалку VI степен 
стручна подготовка, Судот оцени дека ја ограничува 
слободата на претприемништвото на основачот, кој во 
конкретниот случај е претприемач, надвор од можно-
стите за ограничување на слободата на пазарот и прет-
приемништвото утврдени со Уставот. Имено, основач 
на агенција за посредување при вработување може да 
биде секој граѓанин со било какво образование кој ќе 
има обврска да вработи во агенцијата лица со соодветна 
стручна подготовка. Во таа смисла се и одредбите од 
законот според кои одобрение за вршење на посреду-
вање за вработување со наплата дава министерот над-
лежен за работите на трудот. Ова одобрение може да 
биде одземено ако се утврди дека посредувањето се 
врши спротивно на одредбите на законот, а увидот во 
работењето на агенциите го врши Министерството над-
лежно за работите на трудот. 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судор д-р Милан 
Недков и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, 
Олга Лазова, д-р Стојмен Михајлова«!, д-р Јован Про-
евски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор 
Џунов. 

У.бр. 183/97 „ 
24 декември 1997 година _ Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Милан Недков, с.р. 

87. 
Уставниот суд на Република Македонија врз основа 

на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 70/92) на седницата Одржана на 14 јануари 1998 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за стопанисување со 
пасишта во општина Самоков од страна на ПТЗ „На-
предок" Самоков донесена од Советот на општина Са-
моков на 20 февруари 1997 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива на Владата на Република Маке-
донија, поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на актот означен во точката 1 од оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината согласност со член 56 од Уставот, со Зако-
нот за заштита и користење на земјоделско земјиште, 
Законот за трансформација на претпријатијата и задру-
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гите со општествен капитал кои стопанисуваат со зем-
јоделско земјиште и Законот за локалната самоуправа. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 1 од 
оспорената одлука е предвидено дека стопанисувањето 
со пасиштата во општина Самоков се отстапува на ПТЗ 
„Напредок" од Самоков. 

Во член 2 е предвидено дека по основ на стопанису-
вање со пасиштата висината на надоместокот за општи-
ната Самоков ќе изнесува 50% од остварениот приход 
на ПТЗ „Напредок". 

Во член 3 е предвидено дека одлуката стапува в о х 

сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во 
„Службен гласник на општина Самоков". 

5. Според член 56 став 1 од Уставот сите природни 
богатства на Републиката, растителниот и животин-
скиот свет, добрата во општа употреба како и предме-
тите и објектите од особено културно и историско зна-
чење определени со закон се добра од општ интерес за 
Републиката и уживаат посебна заштита. Според ста-
вот 3 од ОВОЈ член на Уставот, со закон се уредуваат 
начинот и условите под кои определени добра од општ 
интерес за Републиката можат да се отстапат на кори-
стење. 

Според член 3 точка 1 алинеја б) од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал („Службен весник на Република Македонија" бр. 
38/93 и 48/93) трансформацијата според овој закон не се 
врши на претпријатија и друси правни лица кои стопа-
нисуваат со водите, шумите, земјиштето и другите 
јавни добра со становите и деловниот простор. 

Според член 6 став 1 од истиот закон пред утврду-
вање на вредноста на претпријатието се изземаат гра-
дежното и земјоделското земјиште кои со денот на вле-
гувањето ви сила на овој закон се во сопственост на 
Република Македонија. 

Претпријатието од став 1 на овој член продолжува 
со користење и управуваа со градежното односно зем-
јоделското земјиште ако го користи или за него се 
грижи како добар стопан, до донесуванана правосилно 
решение за денационализација, односно до доделување 
на право на користење во согласност со закон 

* Во согласност со член 115ст.1од Уставот, во единиците 
на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку 
претставници учествуваат во одлучувањето за прашања 
од локално значење во областите утврдени со Уставот 
и со закон. Според ставот 2 на овој член, општината е 
самостојна во вршењето на надлежноста утврдена со 
Уставот и закон, а надзорот врз законитоста на нејзи-
ната работа го врши Републиката, а според ставот 3 од 
овој член на Уставот, Републиката со закон може да 
довери вршење на определени работи на општината. 

Спбред член 17 став 1 точка 27 од Законот за локал-
ната самоуправа („Службен весник на Република Маке-
донија" бр. 52/95 и 60/95), единиците на локалната само-
управа самостојно вршат одделни овластувања врз до-
брата од општа употреба и врз природните богатства на 
своето подрачје во согласност со закон 

Според член 29 став 1 точка 5 од наведениот закон 
советот на единицата на локалната самоуправа врши 
одделни овластувања во согласност со закон врз до-
брата во општа употреба и врз природиве богатства на 
своето подрачје кога вршењето и е доверено со закон. 

Според член 1 од Законот за заштита и користење 
на земјоделското земјиште („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 7/86, 51/88, 15/90, 28/91, 36/91, 
83/92 и 62/93) земјоделското земјиште како добро од 
општ интерес ужива посебна заштита и се користи во 
согласност со општите услови и со другите општи инте-
реси предвидени со овој закон, со кои се обезбедува 
негово рационално користење 

Во член 2 од законот е предвидено дека под земјо-
делско земјиште се подразбира ниви, градини, овош-

тарници, лозја, ливади, пасишта, трстици, како и не-
плодно земјиште што може да се оспособи за земјодел-
ско производство. 

Со Законот за заштита и унапредување на живот-
ната средина и природата („Службен весник на Репу-
блика Македонија" бр. 69/96) се уредуваат правата и 
должностите на Република Македонија, правните и фи-
зичките лица во обезбедувањето услови за заштита и 
унапредување на животната средина и природата, за-
ради остварување на правото на граѓаните на здрава 
животна средина. Според член 5 од овој Закон, побли-
ските услови за заштита и унапредување на животната 
средина и природата и здравјето на луѓето се пропишу-
ваат со закон. Сите природни богатства, објекти и де-
лови на природата за кои со научни и стручни истражу-
вања е утврдено дека имаат особено значајни природни 
вредности, уживаат посебна заштита, во согласност со 
условите, начинот и постапката пропишани со овој за-
кон, другите закони и меѓународни конвенции и дого-
вори. Ингеренциите во заштитата и унапредувањето на 
животната средина и природата, со одредбите на овој 
закон, е во надлежност на Министерството за урбани-
зам, градежништво и заштита на животната средина, 
Заводот за заштита и унапредување на животната сре-
дина и природата, Владата на Република Македонија и 
другите субјекти утврдени во Законот. Посебни овла-
стувања за единиците на локалната самоуправа, во сми-
сла на уредување на прашањата со оспорените одлуки, 
овој закон не содржи. 

Тргнувајќи од анализата на наведените условни и 
законски одредби јасно произлегува дека шумите и па-
сиштата, се добра од општ интерес за Републиката, 
дека начинот и условите на нивното користење се уре-
дува со закон, дека општината може да врши одделни 
овластувања врз добрата од општа употреба и врз при-
родните богатства на своето подрачје во согласност со 
закон 

Според член 5 од Законот за трансформација на 
претпријатијата и задругите со општествен капитал кои 
стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 19/96) трансформа-
цијата според овој закон не се врши на земјоделско 
земјиште во сопственост на Република Македонија. 

Според член 17 од наведениот закон претпријатијата 
односно земјоделските задруги кои се трансформирале 
и продолжиле да стопанисуваат со земјоделско зем-
јиште во државна сопственост се должни да склучат 
договор за долгорочен закуп за користење на земјодел-
ско земјиште во согласност со закон Во член 18 пак, е 
предвидено дека до донесување на закон со кој ќе се 
уреди давањето на земјоделското земјиште под закуп, 
договорот од член 17 го склучува министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена 
од денот на уписот на претпријатијата, односно земјо-
делската задруга во судскиот регистар. 

Договорот содржи земјоделско земјиште што се 
дава под закуп, надоместок што се плаќа за користење 
на тоа земјиште времетраењето на договорот кој не 
може да биде покус од пет години. За првите пет години 
трансформираните претпријатија односно земјоделски 
задруги не плаќаат закупнина. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
земјоделските задруги кои се трансформираат и про-
должуваат да стопанисуваат со земјоделско земјиште 
во државна сопственост се должни да склучат договор 
за долгорочен закуп за користење на земјоделското 
земјиште, кој договор го склучува министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

При тоа од наведените одредби не произлегува мож-
ност единицата на локалната самоуправа да го дава 
земјоделското земјиште на стопанисувана на земјодел-
ската задруга и да утврди надоместок. 
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Со оглед на тоа што со оспорената одлука Советот 
на општината и го отстапил стопанисувањето со пасиш-
тата на ПТЗ „Напредок" со одреден надоместок, Судот 
оцени дека единицата на локалната самоуправа не мо-
жело да располага со земјоделско земјиште, а со тоа и 
со пасишта ако тоа земјиште е на Републиката. 

Врз основа на изнесеното, се одлучи како во точката 
1 од оваа одлука 

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стој-
мен МихаЈЛовски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр 184/97 лг Претседател 
19 ноември 1997 година н а Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, д-р Милан Недков, с.р. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа 
на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 14 
јануари 1998 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 21 од Правилникот за вре-
мето и начинот на упатување на регрутите на отслужу-
вање на воениот рок, одлагањето и прекинот на служе-
њето на воениот рок и отпуштањето на војниците од 
постојаниот состав на Армијата на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија" бр 
34/92 и 16/96) 

2 Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија" 

3 Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У. 
бр 194/97 од 3 декември 1997 година поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на член 21 од Пра-
вилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за неговата согласност со 
Уставот и Законот за одбрана 

4. Судот на седницата утврди дека според член 21 од 
Правилникот, за регрут кој покрај македонското при-
мил и странско државјанство, а побара да биде упатен 
на служено на воениот рок, одлучува министерот за 
одбрана. 

5. Уставниот суд на Република Македонија, постапу-
вајќи по предметот У.бр. 55/97, на седницата одржана 
на 1 октомври 1997 година, донесе Одлука со која се 
укинува член 63 точка 3 од Законот за одбрана („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 8/92 и 30/95) 
Одлуката на Судот е објавена во Службен весник на 
Република Македонија број 54/97. 

Содржината на укинатата одредба од Законот гла-
сеше дека од обврската за служење на воениот рок се 
ослободува лице кое покрај македонското примило и 
странско државјанство, освен ако само не побара да 
биде упатено на служење на воениот рок. Како причина 
за укинуваме на оваа одредба од Законот, во образло-
жението на одлуката на Уставниот суд, меѓу другото се 
наведува дека одбраната на Република Македонија со 
Уставот е утврдена како право и должност на ССКОЈ 
граѓанин, така што не може НИКОЈ кој подлежи на таква 
обврска да биде ослободен од служење на воен рок, 
како есенциЈална содржина на воената обврска и дека 
ослободуваното на лицата од обврската за служење на 
воениот рок, содржана во оспорената одредба, според 

мислењето на Судот е всушност доведувано на овие 
лица во привилегирана положба во однос на другите 
граѓани, со што се повредува уставниот принцип на 
еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите, по-
ради што Судот оценил дека таа одредба од Законот не 
е во согласност со одредбите на членовите 9, 28 и 54 од 
Уставот. 

Тргнувајќи од фактот дека одредбата на член 63 
точка 3 од Законот за одбрана е укината и не постои во 
правниот поредок, а имајќи предвид дека со оспорената 
одредба се пропишува нејзиното извршување, Судот 
оцени дека одредбата на член 21 од Правилникот не е 
во согласност со одредбите на Уставот и Законот за 
одбрана 

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри 
Исљами, д-р Никола Крлееки, Олга Лазова, д-р Стој-
мен Михај левски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, 
д-р Јосиф Талевски ид-р Тодор Џунов. 

У.бр. 194/97 
14 јануари 1998 година Претседател 

Скопје н а Уставниот суд на Република 
Македонија, 

ФЈ д-р Милан Недков, с.р. 

Уставниот суд на Република Македонија врз основа 
на член НО од Уставот на Република Македонија и член 
70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Маке-
донија по одржана јавна расправа на седницата одржана 
на 10 декември 1997 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката за измена и дополну-

вање на Деталниот урбанистички план за населба „Ку-
пеник" донесена од Собранието на Општина Тетово на 
24 мај 1995 година и Одлуката за усвојување на Детал-
ниот урбанистички план за населба „Купеник" доне-
сена од Собранието на Општина Тетово на 27 декември 
1995 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот 
на објавуваното во „Службен весник на Република Ма-
кедонија". 1 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод 
поднесена иницијатива на Ирфан Џелили од Тетово 
преку полномошникот Хамза Џелили, адвокат од Те-
тово, поведе постапка и одржа јавна расправа за оцену-
вано законитоста на одлуките означени во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето 
за нивната согласност со Законот за системот на про-
сторното и урбанистичкото планирање. 

4. На седницата и на јавната расправа Судот утврди 
дека на 24 мај 1995 година Собранието на општина 
Тетово донело Одлука за измени и дополнувања на 
Деталниот.урбанистички план за Населба „Купеник". 

Во членот 1 на оваа одлука е предвидено да се мар-
кираат одредени броеви по блокови на сите објекти, да 
се стандардизираат габаритите на објектите, улицата 
„Браќа Миладиновци" да остане со својата постоечка 
траса како и да се изврши спојувано на улиците „164" и 
„105". 

Исто така Судот утврди дека пред донесувањето на 
оспорената одлука односно на 30 јануари 1995 година 
била одржана јавна расправа за Деталниот урбани-
стички план за Н-ра станбена заедница Населба „Купе-
ник" и Населба „Теќе Речица", меѓутоа јавната ра-
справа не била одржана во просториите на Месната 
заедница за која се вршеле измени туку во Собранието 
на општина Тетово 

Понатаму, Судот утврди дека Собранието на општи-
ната не донело нацрт одлука за измена и дополнување 
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на Деталниот урбанистички план за Населбата „Купе-
ник". 

Исто така Судот утврди дека на 28 јули 1995 година 
Министерството за урбанизам, градежништво и заш-
тита на животна средина се обратило до Собранието на 
Општина Тетово и го известило дека ова Министерство 
ги разгледало измените и дополнувањата на деталниот 
урбанистички план за населба „Купеник" донесени од 
Собранието на Општина Тетово и констатирале дека е 
постапено по забелешките дадени во Одлуката за доне-

• сување на Деталниот урбанистички план од 29 мај 1995 
година како и забелешките дадени од надлежното ми-
нистерство за урбанизам. Според тоа Министерството 
сметало дека се создадени услови Собранието да го 
завери планот како дефинитивен и да го достави до 
подрачната единица на ова министерство заради спро-
ведување. 

На 27 декември 1995 година Собранието на Опш-
тина Тетово врз основа на горе наведеното известување 
кое го третирало како согласност донело Одлука за 
усвојување на Деталниот урбанистички план за населба 
„Купеник". Во оваа одлука е предвидено дека се усво-
јува Деталниот урбанистички план за населба „Купе-
ник" заедно со извештајот за ^прифатените забе-
лешки од јавната расправа. 

5. Според член 31 од Законот за системот на про-
сторното и урбанистичкото планирање („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 38/85, 18/89 и 38/90), кој бил во важ-
ност во времето на донесувањето на оспорените од-
луки, просторните и урбанистичките планови се изра-
ботуваат во две фази-нацрт на план и предлог на план. 
Нацртот на просторниот и урбанистичкиот план задол-
жително се ставаат на јавна расправа. Јавната расправа 
ја спроведува органот надлежен за работите на урба-
низмот со излагање на плановите најмалку 15 дена во 
соодветна просторија на месната заедница, а забелеш-
ките на граѓаните и другите заинтересирани субјекти се 
доставуваат до надлежниот орган во писмена форма во 
рок од 15 дена по завршувањето на јавната расправа. 

Според член 33 од наведениот закон органот на 
управата надлежен за урбанизам му доставува на собра-
нието извештај од јавната расправа со образложение за 
^прифатените забелешки. 

Од наведените одредби произлегува дека јавната ра-
справа по нацрт планот се организира на тој начин што 
планот се изложува во соодветна просторија на месната 
заедница за време од најмалку 15 дена, а во наредниот 
рок од 15 дена граѓаните и другите заинтересирани суб-
јекти доставуваат забелешки до надлежниот орган во 
писмена форма, а по забелешките надлежниот орган до 
Собранието доставува мислење. 

6. Со оглед на тоа што во конкретниов случај пред 
донесувањето на оспорените одлуки не била донесена 
нацрт-одлука за измени и дополнување на Деталниот 
урбанистички план за Населба „Купеник" како задол-
жителен дел од постапката како и со оглед на тоа што 
јавната расправа била одржана во Собрнаието на опш-
тината, а не во Месната заедница за која се вршат из-
мени на планот, Судот оцени дека оспорените одлуки 
не биле донесени во согласност со постапката пропи-
шана со законот кој важел во време на нивното донесу-
вање и одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

Оваа одлука Судот ја однесе во состав од претседа-
телот на судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ис-
лами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен 
Михајловом, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р 
Јосиф Талевски и д-р Тодор Џунов. 

У. бр. 252/96 
10 декември 1997 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд на Република 
Македонија, 

д-р Милан Недков, с.р. 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е заведена 

тужба на тужителот Коста Керамитчиев од Скопје, 
ул."700" зграда Б-5/6, против тужената Афродита 
Керамитчиева од Скопје, сега со непозната адреса на 
живеење, за укинување на издршка 

Се повикува тужената да се јави пред Основниот 
суд GtoiTje II - Скопје во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да 
ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, 
во смисла на член 84 од ЗПП, ќе и биде поставен 
привремен старател заради заштита на нејзините 
права и интереси во судот. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П бр 1605/97 
(800) 

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС 
Основниот суд во Велес, по предметот бр. ВПП. 

73/87 за уредување н а т е г а по предлог од предлагачот 
Здравевски Павле од е. Теово, против противникот 
Ѓорѓиева Горица од Е Теово, КОЈ а е со непознато мес-
то на живеење, за привремен застапник на противни-
кот Горица Ѓорѓиева ја одредува Перчинкова Вален-
тина, стручен соработник во Основниот суд во Велес. 

Привремениот застапник ги има сите права и 
должности на законски застапник се додека против-
никот Горица Ѓорѓиева или нејзин овластен полно-
мошник не се Јават пред ОВОЈ суд односно додека 
органот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател 

Од Основниот суд во Велес, бр ВПП 73/87. (1319) 

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР 
Пред Основниот суд во Дебар се води граѓански 

спор за развод на брак по тужба на тужителката 
Зукра Идризовска од е. Могорче - Дебар, против 
тужениот Фадил Идризовски од е. Могорче - Дебар. 
Вредност на спорот 60.000,00 денари. 

Се повикува тужениот да се Јави во судот, да до-
стави точна адреса или да определи полномошник КОЈ 
ќе го застапува во постапката во ОВОЈ предмет во рок 
од 30 дена сметано од објавувањето на огласот. 

По истекот на ОВОЈ рок, на тужителот ќе му се 
постави привремен застапник преку ЦСР - Дебар. 

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 233/97. (1142) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред ОВОЈ суд се води извршна постапка каде 

доверител е Балканска Банка АД - Qconje, против 
должникот 11111 "Јанчо" ц.о. - Куманово, ул "Жикица 
Шпанац" бр. 64, а хипотекарен должник е Јанчевски 
Ернест од Куманово, ул."Лесковачка" бр. 37, сега на 
привремена работа во Русија со непозната адреса. 

На хипотекарниот должник Јанчевски Ернест од 
Куманово му се поставува привремен застапник Савре 
Спасовски, стручен соработник при Основниот суд во 
Куманово, до окончувањето на постапката, односно 
до неговото појавување во судот. ^ 

Од Основниот суд во Куманово, Ис.бр 13-435/97 
(771) 

Пред ОВОЈ суд е покрената постапка за долг по 
тужбата на тужителката Владанка Зуцкерстатер од 
Куманово, против тужениот Додевски Сашо од е. 
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Романовце, сега со непознато престојувалиште: 
Вредност на спорот 19 180 денари 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на ово] оглас да се јави во судот или 
овласти сво] полномошник. Во спротино, на истиот му 
се поставува за привремен застапник стручниот сора-
ботник во овој суд Драгица Божиновска која ќе го 
застапува во постапката се додека тој или негов 
полномошник не ќе се појават пред судот 

Од Основниот суд во Куманово, IV П бр. 1148/96 
(794) 

Пред овој суд е поведена постапка за утврдување 
на сопственост по тужбата на тужителот Менсуда 
Асан од Куманово, ул."Божидар Мицковиќ" бр. 3-3, 
против тужените Боро Јовановски и Гордана Јова-
новска од Куманово, ул "Никола Спасиќ" бр 8 

Судот е известен од МВР-УВР - Куманово дека 
тужениот Боро Јовановски се отселил во СРЈ, 
Сурдилица, со непозната адртеса Се повикува 
тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во "Службен весник на РМ" пред 
Основниот суд во Куманово или да постави свој 
полномошник кој ќе го застапува по предметот до 
окончувањето на постапката. 

Во спротивно, по истекот на ОВОЈ рок, во смисла 
на мл 48 од ЗПП, на тужениот Боро Јовановски за 
привремен застапник ќе му биде поставен Савре 
Спасовски, стручен соработник во ОВОЈ суд, КОЈ ќе го 
застапува се до правосилното окончување на 
предметот, опдносно се додека ТОЈ или негов 
полномошник не се јават пред судот. 

Од Основниот суд во Куманово, VII П бр 1803/97 
— (795) 

Пред Основниот суд во Куманово е поднесена 
тужба за развод на брак по тужбата на тужителот 
Азир Синани од е Гошинце - Куманово, застапуван од 
полномошникот Беџет Елези од Куманово, против 
тужената Ентела Синани p. Џелили од Елбасан, 
Албанија, со последно место на живеење во е 
Гошинце - Куманово Вредност на спорот 20.0Q0,00 
денари 

Бидејќи тужената сега е со непозната адреса на 
живеење, за натамошно водење на постапката како 
привремен застапник на истата судот и го поставува 
Савре Спасовски, стручен соработник во Основниот 
суд во Куманово, се до правосилното окончување на 
овој спор 

Од Основниот суд во Куманово,Х.П.бр 09-2603/97 

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН 
Пред Основниот суд во Ресен поднесена е тужба од 

тужителот IТрај анка - Трена Кусаковска од Маслон, 
Охајо, САД, против тужениот Кире Ристев од Маслон 
Охајо, САД, со непозната адреса за поништување на 
изјава за откажување од наследство и утврдување 
дека оставинското решение не произведува правно 
дејство Вредност на спорот 40.000,00 денари 

Се повикува тужениот Кире Ристев да се јави во 
Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот или да одреди полномошник КОЈ 
ќе го застапува пред судот Во спротивно, на тужениот 
ќе му биде одреден привремен застапник КОЈ ќе го 
застапува пред судот до правосилното окончување на 
постапката 

Од Основниот суд во Ресен, П бр. 198/97 (9320) 

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 
681/97, на регистарска влошка бр 000786, го запиша 
во трговскиот регистар основање на Трговско дру-
штво за превоз на патници и услуги Стојан Јонче 
Србиноски и др. „СОКОЛ" д.о.о. ул. „Маршал Тито" 
бр, 16, Кичево. 

Дејности: 011949, 012201, 012421, 012429, 012622, 
012624, 012691, 013010, 013021, 013041, 013042, 013099, 
0130121, 013904, 013909, 020110, 020130, 020140, 020200, 
030003, 050100, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 
060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 
070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 
070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 
070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 
070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 
090121, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090183, 
090189, 090209, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, 
малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и 
СР Југославија, застапување на странски фирми, по-
средништво, вршење на комисиони работи и реек-
спорт. 

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 681/97. 
(18959) 

Основниот суд СКОПЈС I - СкопЈе, со решението 
Срег бр 6028/97 на регистарска влошка бр 1-28283-0-0-
0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на 
дејност на Претпријатието за промет и услуги 
„ИТИНЗ" доо увоз извоз ул Дурмиторска бр 23-6 
С К О П Ј С 

Дејности. 080121, 080190, 013091 
Од Основниот суд СкопЈе I - Скопје, Срег. бр. 6028/ 

97 (18630) 
Основниот суд Скопје I - СкопЈе, со решението 

Срег бр.5987/97 на регистарска влошка бр. 1-43773-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промена на седиште, 
основач и лице овластено за застапување на Претприја-
тие за производство, услуги и трговија „ЏЕТ-КО-
МЕРЦ" увоз-извоз ПО ул Титова Митровачка бр. 6-3/ 
14 Скопје, 

Се менува досегашното седиште на претпријатието 
и во иднина ќе гласи: ул Трета Македонска Ударна 
бригада бр. 69-1/5 Куманово, 

Од претпријатието истапува основачот Темеловски 
Маријан од Куманово, а пристапува Лазаревски Ста-
љин со одлука од 14 10.1997 год. 

Се брише досегашниот застапник Темеловски Ма-
ријан директор без ограничување, а се запишува Лаза-
ревски Стаљин директор без ограничување. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5987/ 
97. (18631) 

Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 
Срег.бр 5779/97, на регистарска влошка бр. 1-22028-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице 
на Градежно занаетска задруга „НОВОГРАДБА" П О 
ул. Илинденска бр. 138 Скопје. 

Се брише Стефановски Симо. 
Се запишува Тасески Петар како в.д. директор со 

неограничени овластувања. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 5779/ 

97 (18626) 
Основниот суд СкопЈе I - Скопје, со решението 

Срег.бр. 6911/97 на регистарска влошка бр. 1-31887-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирмата 
седиште основач проширување на дејност и промена на 
директор на Претпријатие за Производство, промет и 
занаетчиски дејности „ДЕТЕКС-Д" д.о.о. увоз-извоз 
ул. „161" бб Скопје 

Новиот назив на фирмата е „Тетекс - Д" д.о.о. увоз 
извоз ул „161" Скопје. 
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Кон претпријатието пристапува лицето Петковски 
Зоран од Скопје. 

Дејности: 011313, 011314, 012321, 012410, 012421, 
012611, 012612, 012613, 012614, 012615 , 013021, 013022, 
013050,013099,0134121, 013400, 020110, 0120121,020140, 
060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070227, 0900121, 
090171, 090172, 090179, 090189, 090202, 090209, 110109, 
110301,110302, 110303, 110304,110620, 110905. 

Се брише Михајловски Петре се запишува Петков-
ски Зоран како нов директор. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6911/ 
97. (18627) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението 
Срег.бр.6402/97 на регистарска влошка бр. 1-23497-0-0-
0, ја запиша во судскиот регистар промена на Претпри-
јатие за производство промет на големо и мало и услуги 
„НИСАМА" доо увоз-извоз ул. „Руди Чајевац бр. 8/46 
Скопје. 

Претпријатие за производство промет на големо и 
мало и услуги „НИСАМА" доо увоз-извоз ул. Руди 
Чајевац бр, 4-в Скопје. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6402/ 
97. (18628) 

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решението 
Срег бр 6414/97, на регистарска влошка бр. 1-68171-0-
0-0, ja запиша во судскиот регистар промената на јав-
ната здравствена организација КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 
СКОПЈС, ул „Воденска" бр. 17, Скопје 

Се брише Илија Џонов проф. др, а се запишува 
Проф др. Илија Џонов. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срсг.бр. 6414/ 
97 (18618) 

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решението 
Срсг.бр. 6742/97, на регистарска влошка бр. 1-10818-0-
0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Прет-
пријатие за промет и услуги „РЕГИСТАР MM" доо 
Скопје увоз извоз Скопје ул. „Македонска прередела" 
бр. 4, Скопје. 

Претпријатие за промет и услуги „РЕГИСТАР MM" 
извоз-увоз доо Скопје ул. „4 Јули" бр. 24, Скопје. 

Дејноста се проширува: 050100, 050201, 050302, 
050202, 060502,, 011320, 070111, 070127, 070224, 070226, 
070128, 110404. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, срег.бр. 6742/ 
97. (18619) 

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ 
Основниот суд Gconje II - Скопје, објавува дека со 

решението Ст.бр.213/97 од 12X1.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот ПП "Искра 
ЕМ" од Скопје, е. Арачиново бб. 

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Благоја Стевчевски 
од-Gconje, ул "Владимир Комаров" бр. 23/26,телефон 
425-672 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да I и пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
ДОЈИ овите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 16 II 1998 година, во 11,00 часот, во 
барака 4, соба бре)] 5 во ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (150) 

Бр. 4 - Стр 259 

Основниот суд во_ Прилеп, објавува дека со реше-
нието Ст.бр. 172/97 од 06.1.1998 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ПП "Талични Том" 
од Прилеп, ул "Кузман Јосифовом" бр.312, со жиро 
сметка 41100-601-37214 

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одредена Љубица Зајкоска, 
дипломиран економист од Прилеп 

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите 
побарувања на стечајниот совет со поднесок во два 
примероци со докази и вирманска уплатница со такса 
од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот за 
отворање на стечајна постапка во "Службен весник на 
РМ" 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 02.111.1998 година, во 13,00 часот, во 
судница 7 при Основниот суд во Прилеп. 

Од Основниот суд во Прилеп (189) 

Основниот суд Скопје I - СкопЈе објавува дека со 
решението на ОВОЈ суд I. Ст бр. 959/96 од 16.XII.1997 
година заклучена е стечајната постапка над долж-
никот Претпријатие за туризам, промет и застапување 
"Интурс" експорт импорт - Скопје со седиште на 
ул "Даме Груев" бр. 14/1 со жиро сметка 40100-601-
91428 

По правосилноста на решението должникот да се 
брише од регистарот на претпријатијата при ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (354) 

Основниот суд Скопје II - СкопЈе, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1950/97 од 28.Х.1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот Претпријатие 
"Детекс" од СкопЈе, ул "Бутелска" бр 29, со жиро 
сметка 40100-601-30101. 

За стечаен судиЈа е одредена Лина Петровска, 
судија при ОВОЈ суд 

За стечаен управник е одреден Благоја Стевчески од 
Скопје, ул."Владимир Комаров" бр. 23/26,телефон 425-
672. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 05 11.1998 година, во 10,10 часот, во 
барака 4, соба 6poj 6 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (426) 

Основниот суд СкопЈе I - Gconje, објавува дека со 
решението Ст.бр. 1226/97 од 16.XII.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот "Ком-
панија-Д" ППУ ДОО од Скопје, ул. "Пролет" бр 25 

За стечаен судиЈа е одредена Зорица Илиоска, 
судија при ОВОЈ суд, 

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од 
СкопЈе, бул ."АВНОЈ" бр. 68/IV,телефон 417-488. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
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објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
-до стечајниот совет со пргава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 24 11.1998 година, во 8,00 часот, во соба 
б р ОЈ 4 4 в о ОВОЈ с у д . 

Од Основниот суд Скопје I - СкопЈе. (343) 

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со 
решението Ст.бр. 1519/97 од 29.XII.1997 година е 
заклучена стечајната постапка над должникот ПП 
"Боно Комерц" ивоз-извоз, ул. „Островска" бр. 4-А, 
жиро сметка 40120-601-48519 

По правосилноста на решението должникот ќе се 
изврши од регистарот на претпријатијата при ОВОЈ суд 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (346) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 
324/97 од 05.ХИ.1997 година над ПП "Сигнатор" од 
Битола, ул "Блаже Рогозинарог бр. 10, отвори стечај-
на постапка но не jа спроведе и ja заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (434) 

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр 
240/97 од 27.XI.1997 година над ПП "Еуроделта", 
ул." ЈН А" бр. 14/5 - Битола, отвори стечајна постапка 
но не ja спроведе и ја заклучи и со решение 
Ст.бр.705/95 од 29.V.1997 година над ПП "ЕЛ-ДЕ 
Компани" - Битола, отвори стечајна постапка но не j а 
спроведе и ja заклучи. 

Од Основниот суд во Битола. (435) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст бр.144/97 од 25.XII 1997 година е отво-
рена стечајна постапка над должникот АД "Дафинка" 
од Кавадарци, ул. "Шишка" бр. 37. 

За стечаен судија е одредена Милан Николов, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Ќиро Јосифов, ул. 
"Доне Попов" бр. 2. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 29.1.1998 година, во 9 часот, во соба 
б р ОЈ 2 6 в о ОВОЈ с у д . 

Од Основниот суд во Кавадарци. (436) 

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со реше-
нието Ст.бр 290/97 од 11.XII.1997 година е отворена 
стечајна постапка над должникот ГОШУ "Аднан 
компани" од е. Врапчиште. 

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, 
судија при ОВОЈ суд. 

За стечаен управник е одреден Василије Василески 
од Гостивар, ул."Седек Костоски" бр. 25. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 09.11.1998 година, во 10,30 часот, во 
соба 6poj 54 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (437) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр 133/96, а со решението на Окруж-
ниот стопански суд - Скопје Ст.бр.294/95 од 19.VI. 1995 
година е отворена стечајна постапка над должникот 
"Сиком" од Кавадарци, ул. "Лазо Калешков"бр.21. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судира 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одредена Менча Делова од 
Кавадарци, ул."Ѓоре Брушански" бр. 2,телефон 412-
101. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 12.11.1998 година, во 8,30 часот, во соба 
б р ОЈ 2 7 в о ОВОЈ с у д . 

Од Основниот суд во Кавадарци. (471) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Стбр.125/97 од 08.XII.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПП 
"Риледо" од Кавадарци, ул. "Б.Алексов" бр 56/1-18. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судиЈа 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Пане Ристов од 
Кавадарци, ул."Едвард Кардељ" бр. 17/5/13,телефон 
412-694 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.11.1998 година, во 11,30 часот, во 
соба 6poj 27 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (472) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението Ст.бр.131/97 од 08.ХИ.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТУП 
"МС" од Кавадарци, ул. "Цветан Димов" бр.22-4/2. 

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Ѓорѓиев Васков од е 
Росоман, ул. "Штерио Несторовски" бр. 15,телефон 
441-894. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувала во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 
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Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 11.11.1998 година, во 11 часот, во соба 
број 27 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд во Кавадарци. (473) 

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со 
решението Ст.бр.908/96 од 19.111.1997 година е 
отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Д.М. 
Комерц" од Скопје, ул. "Ѓ.Петров" бр.113. 

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија 
п р и ОВОЈ с у д . 

За стечаен управник е одреден Лазо Андев од 
Gconje, ул."Козара" бр. 18-А,телефон 228-405. 

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" 
до стечајниот совет со пријава во два примероци со 
докази. Се задолжуваат должниците да ги намират 
долговите према стечајниот должник без одлагање. 

Рочиште за испитување на пријавените побарувања 
се закажува на 28.11.1998 година, во 11,00 часот, во 
соба број 46 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (474) 

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со 
решението на овој суд Ст.бр. 115/96 од 24.XII.1997 
година го одобри присилното порамнување на 
должникот ЗИТИ "Пекарев" - Неготино, со седиште 
на ул."Марша1п Тито" бб и неговите доверители со 
следната содржина. 

Должникот 311111 "Пекарев" од Неготино дол-
жен е да ги исплати обврските према доверителите 
100% со, рок на исплата од три години сметано од 
денот на одобрувањето на присилното порамнување 
со камата согласно Законот за висината на стапката 
на затезна камата сметано од денот на склучување на 
присилното порамнување до исплатата. 

Ова порамнување има правно дејство и према 
доверителите чии побарувања стасале до 24.XII.1997 
година, како и према доверителите кои учествувале во 
постапката за присилно порамнување, а нивните 
побарувања се оспорени Доколку накнадно истите 
бидат утврдени. 

Извршните исправи и другите одлуки кои имаат 
СВОЈСТВО на извршни исправи, а кои се однесуваат на 
побарувања према должникот можат да се извршат 
само под услов на ова порамнување. 

Ова решение има сила на извршна Исправа. 
Се запира стечајната постапка над стечајниот 

должник ЗИТИ "Пекарев" во стечај - Неготино, 
поведена по пријава на Завод за платен промет 
филијала - Велес Експозитура Неготино со решение 
Ст.бр. 1676/94 од 18.IX.1995 година. 

За ВД директор на 311111 "Пекарев"-Неготино, 
ул."Маршал Тито" бб се назначува лицето Стојанов 
Васил, ул."Вардарска" бр.26 - Неготино. 

Од'Основниот суд во Кавадарци. (475) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Основниот суд во Гостивар, објавува дека со 

решението Л.бр. 11/97 од 14.XI.1997 година, отворена 
е постапка за редовна ликвидација над должникот 
Претпријатие за производство и трговија "Мунтекс" 
ДОО експорт-импорт, е. Неготино - Гостивар. 

Бр. 4-Стр. 261 

За ликвидациона управник се определува Јане 
Бибоски, дипломиран правник од Гостивар, ул. "Бран-
ко Станоевиќ" бр. 6. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на ОВОЈ суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 13.11.1998 година, во 8,30 часот во 
соба 6poj 54 во овој суд. 

Од Основниот суд во Гостивар. (1431) 

Основниот суд Скопје II - Gconje, објавува дека со 
решението Л.бр. 12/98 од 19.1.1998 година, отворена е 
постапка за редовна ликвидација над должникот 
Трговско претпријатие "ЈО-ДИ"увоз-извоз од Qtonje, 
ул."Видое Смилевски Бато" бр.25/5-4 со 6poj на жиро 
сметка 40100-601-139036. 

За ликвидационен управник се определува Митко 
Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 
бр. 417-488. 

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот 
должник да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во "Службен 
весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со 
пријави во два примероци со докази. Се повикуваат 
должниците да ги намират долговите према ликви-
дациониот должник, без одлагање. 

Се закажува рочиште за испитување на прија-
вените побарувања на доверителите на ликвидацио-
ниот должник на 19.11.1998 година, во 11,10 часот во 
барака бр. 4, соба број 8 во ОВОЈ суд. 

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (911) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните документи: 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Д ООЕЛ 
"Астра - ТА" Аврамовски Тони производно трговско 
и превозно претпријатие увоз извоз СкопЈе". (37) 

Тркалезен печат и штембил под назив:"Градски СО-
ЈУЗ на слепи - Qconje". (565) 

Тркалезен печат под назив:"Претпријатие за промет 
и угостителство "Југоскоп" - Скопје". (188) 

Тркалезен печат под назив: "Јавно претпријатие 
"Улици и патишта" ц. о., Скопје". (424) 

Тркалезен печат под назив:"Еуропродукт - комерц" 
Скопје прозводно трговско услужно претпријатие 
еспорт - импорт". (438) 

Тркалезен печат под назив:"Претпријатие за произ-
вотство и деловни услуги експорт - импорт " Дизаин -
студио" Д О О - Скопје". (453) 

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трго-
вија и услуги "Мет - промет" д.о.о. експорт импорт-
Скопје". _ . . (500) 

Тркалезен печат и штембил под назив: "Приватно 
претпријатие "Дар - Мар - Промет" на големо и мало 
ц. о Скопје, Финска бб". (1120) 

Правоаголен печат под назив: "Автопревозник 
"Китка" - Берово". (1213) 
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1« Тркалезен печат, штембил и приемен штембил 
под назив: "Република Македонија, Министерство за 
стопанство - Скопје, отсек за стопанство - Гевгелија". 

Со иста содржина се огласуваат за неважечки и 
тркалезните печати, штембили и приемни штембили 
на подрачните единици на Министерството за стопан-
ство и тоа* Крушево, Ресен, Демир Хисар, Делчево, 
Виница, Свети Николе, Кавадарци, Македонски Брод, 
Кичево, Неготино, Кратово,Струга, Валандово, Радо-
виш, Берово, Крива Паланка и Пробиштип. 

2Џ Тркалезен печар, штембил и приемен штембил 
под назив. "Република Македонија, Министерство за 
стопанство, Одделение за стопанство, Кочани". 

Со иста содржина се огласува за неважечки и 
тркалезниот печат, штембил и приемен штембил на 
подрачната единица на Министерството за стопанство 
во Гостивар. ^ 

3. Тркалезен печат, штембил и приемен штембил 
под назив: "Република Македонија, Министерство за 
стопанство, Секретаријат за стопанство "Гази Баба", 
Скопје". 

Со иста содржина се огласуваат за неважечки и 
тркалезените печ.ати, штембили и приемни штем-
били на подрачните единици на Министерството за 
стопанство и тоа" "Центар" - Скопје, "Чаир" - Скопје, 
"Карпош" - Скопје, "Кисела Вода" - Скопје, Тетово,' 
Битола, Штип, Прилеп, Струмица и Охрид. 

Т е огласуваат за неважни следните документи: 

Пасош бр.0480430, издаден од УВР - Скопје на име 
Роска Не делковска, бул1. "Макед. Кос. Бриг." 2/7-а, 
Скопје (1237) 

Пасош бр 1050296,издаден од ОВР - Гевгелија на име 
Чрчев Илија, ул. "М Тито" бб,Богданци (1238) 

Пасош бр.409262/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Нухи Емурлаи, е. Шипковица,Тетово. (1239) 

Пасош бр 839010/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Марјан Дончов, ул. "500" бр.24 б, е. Марино,Скопје. 

Пасош бр 624797/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Шаровски Јеремија, бул. "АСНОМ" бр.8/2-6,Скопје. 

Пасош бр 228433/94, издаден од УВР - Тетово на име 
Идрис Ковачи, ул. "М.Рајчевиќ" бр. 10,Тетово. (1247) 

Пасош бр 209010/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Велков Трајан, е Радишани ул "14" бр 1,Скопје (1248) 

Пасош бр.1066228/97, издаден од УВР - Скопје на 
.име Стојанов Драгољуб, бул. "Макед. Кос Бриг." бр. 
11/61,Скопје (1249) 

Пасош бр 941858/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Рецепи Фадил, ул "982" бр.237, е. Идризово,Скопје. 

Пасош бр. 606306/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Илми Амити, ул."171" бр17,Скопје. (1252) 

Пасош бр 864466/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Садики Африм, ул."Х. Т. Карпош" бр. 12-а,Скопје. 

Пасош бр 837005/96, издаден од УВР - Скопје на име 
Шерефедин Сулејмани, ул."В Мицков" бр.71 а,Скопје 

Пасош бр.092288/97 на име Момчило Доцевски, 
~ адвокат, Куманово. . (1317) 

Пасош бр.0133524/93, издаден од УВР - Скопје на 
име Селам Аметовски, ул."1360" бр 50, е Г.Лисиче, 
Скопје . (1324) 

Пасош бр.418612/94, издаден од УВР - Куманово на 
име Тасиќ Дица, е. Н Село,Куманово. (1392) 

Пасош бр 427204/94, издаден од УВР - Скопје на име 
Исмани Рамадан, е. Букови^,Скопје. (1393) 

Пасош бр. 605288/95, издаден од УВР - Скопје на 
име Јусуфи Шерафедин, ул."Х. Бајрам" бр23,Скопје. 

Пасош бр.206473/94,издаден од УВР - Скопје на име 
Брахими Халил, ул. "Дримкол" бр.54-а,Скопје. (1408) 

Пасош бр. 157736/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Седат Исмани, ул. "М. Тито-10" бр.38,Скопје. 

Пасош бр.679794/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Насков Никола, ул. "Лазар Димитров" бр.11,Скопје. 

Пасош бр.0448656/94, издаден од УВР - Скопје на 
име Синувер Емини, ул."Б. Бојаџиски" бр.ЗО,Скопје. 

Пасош бр.561645/95, издаден од УВР - Скопје на име 
Мемедали Авдија, ул. "Јајце" бр.35,Скопје. (1423) 

Пасош бр.601408/95,издаден од УВР - Скопје на име 
Мемеди Џеват, ул. "Виетнамска" бр.2,Скопје. (1424) 

Пасош бр. 0839084/96, издаден од УВР - Скопје на 
име Катунац Доцка,ул. "М.Ј^итевски"бр. 13/5-3,Скопје. 

Пасош бр.0132321, издаден од УВР - Скопје на име 
Чајковски Филип, бул. "Ј.Сандански"бр.З/3-16,Скопје. 

Пасош бр. 130321/93издаден од УВР - Скопје на име 
Халими Скендер,ул."М. Тито" бр.8/23, е. Сарај,Скопје. 

Пасош бр.112168 на име Илиевска Снежана, ул."11 
Октомври" бр. 1/1-41,Куманово. (1433) 

Пасош бр.556951, издаден од УВР - Скопје на име 
Грујевски Саша, ул."Народен Фронт" бр.23/4-1,Скопје. 

Пасош бр.0365599 на име Даци Валон,Дебар. (1435) 
Пасош бр.0863975 на име Крчишта Ајредин,Дебар 
Пасош бр.999171на име Мемишоски Бешир, е. 

Лабуништа,Струга. (1437) 
Пасош бр.0441371 на име Ајредини Фарус,Дебар. 
Пасош бр.765401/95,издаден од УВР - Скопје на име 

Мемедов Нусрет, Скопје. (1439) 
Пасош бр.013699, издаден од ОВР - Крива Паланка 

на име Стојановски Јордан, е. Конопница,Крива Па-
ланка. (1441) 

Пасош бр. 81877, издаден од ОВР - 'Струга на име 
Илоска Сузана, ул."Кузман Јоеифоски" бр. 32,Струга. 

Пасош бр.069985, Издаден од ОВР - Гостивар на име 
Кадрија Бари, е. Дебреше,Гостивар. (1443) 

Чекови од бр.3662303 до 3662307, од тековна сметка 
бр 116925-08, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Рајчевска Снежана,Скопје. (1134) 

Чекови од бр. 14706821 до 14706823 (3 чека), од 
тековна сметка бр. 13493-55, издадени од Стопанска 
банка а д - Скопје на име Снежана Крстевска, ул "К. 
Новаковиќ'' бр.48-1 -12,Скопје (i 170) 
Чекови од бр 2060139 до 2060143 на име Вачо Колар-

ски, ул "Благе И.Гуне" бр. 18-3/7,Куманово. (1171) 

Чекови од бр. 15521497^о 15521499, од тековна смет-
ка бр .15151292, издадени од Стопанска банка а.д. -
Скопје на име Татјана Маленко, ул."Борис Бојаџиски" 
бр 71-а,Скопје. (Н76) 

Чекови од бр. 15579877 до 15579885, издадени од Сто-
панска банка а.д - Скопје на име Киро Наумову. 
Марино,ул "500"бр.119-в,Скопје. (1192) 

Чекови од бр 720461 до 720471, од тековна сметка 
бр 4001-51 на име Јакимовски Љубе, ул."П.Одреди"§б, 
Кичево (1195) 

Чекови бр 275991, 276000, 334601 и 334610, од теков-
на сметка бр.6862/54, издадени од Стопанска банка а.д. 
- Скопје - Главна филијала - Штип на име Ефремова 
Лилјана, ул "Пиринска"бр. 14, Штип. (1197) 

Чекови од бр. 624605 до 624609, од тековна сметка 
бр 4614/66 на име Исакоска Љупка, кеј "Вардар" бр. 
1,6/13,Гостивар (1198) 

Работна книшка на име Дебниковски Глигор,Скопје 
Работна книшка на име Дуев Томе,Гевгел ИЈ а (1103) 
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Работна книшка на име Топкоски Милорад,Скопје 
Работна книшка на име Ружинска Елизабета,Скопје 
Работна книшка на име Сербез Фазли,Скопје. 
Работна книшка на име Амела Дичина,е. Петровец 

.Скопје. (1138) 
Работна книшка на име Адеми Неџмидин,с. Урвич, 

Тетово. (1173) / 
Работна книшка на име Чалков Горге, ул "Илин-

денска" бр 22,Гевгелија. (1222) 
Чековна картичка бр.6072-56 на име Тони Димков 

ул "Митко Недев" бр. 5,Штип. (1172) 
Чековна картичка бр.478/06, издадена од Стопанска 

банка ад - Скопје, Главна филијала Штип на име 
Стојчев Божин ,ул."Питу Гули"бр. 11,Штип. (1199) 

Чекови бр 0001553988 и 0001553989, од тековна 
сметка бр 0006567641 издадени од Комерцијална банка 
АД-СкопЈе на име Незаат Рамадани,Скопје. (1231) 

Свидетелство - диплома за завршено III година, из-
дадено од Техничко училиште "Наце Буѓони" - Ку-
маново на име Џемаиљи Евзи,с.Випггица,Куманово. 

Индекс бр 13166, издаден од Медицински Факултет -
Скопје на име Љатифи Флор1|ј а,Скопје. (1136) 

Возачка дозвола,из дадена од ОВР - Гевгелија на име 
Зорица ДаЈлиева, ул."Гоце Делчев" бр. 56,Гевгел ИЈ а. 

Дупликат документ на име Сами Емини, с.Желино, 
Тетово. (1181) 

Документ на име Марков Јовче,ул."Глигор Прличев" 
Кочани. (1194) 

Лична карта бр.173599 на име Исакоска Љупка кеј 
"Вардар" бр.16/13,Гостивар. (1193) 

Чек бр.14474161, издаден од Стопанска банка ад. -
СкопЈе на име Ратко Станкоски, ул."Кузман Ј.Питу" 
бр. 15-2/24 ,Скопје. (1188) ' 

Чек бр.15619034, од тековна сметка бр.424-54, изда-
ден од Стопанска банка АД СкопЈе на име Заковски 
Борис, Gconje. (18) 

Чекови од бр.32087557 до 3208773 од тековна сметка 
бр. 3739-78, издаден од Комерцијална * Банка АД, 
СкопЈе на име Богатинов Зоран,Скопје. (21) 

Чекови од бр.3006664 до 3006671 и од бр.3034377 до 
3034386, од тековна сметка бр.12582193, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Спасовски 
Раде, СкопЈе (36) 

Чекови од бр.2698118 до 2698125, од тековна сметка 
бр. 4119762, издадени од Поштенска штедилница 
СкопЈе на име Василевска Рената,Скопје. (49) 

Чекови од бр.2937026 до 2937032, од тековна сметка 
бр.118913/16, издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Андоновска Зорица,Скопје. (55) 

Чекови од бр.3604538 до 3604543, 2534419, 2125595, 
2125604, 2246479,1714320, 3604524 и 3604536,од тековна 
сметка бр. 113722-72, издадени од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Спасеновска Светлана,Скопје. (87) 

Чекови од бр. 15535869 до 15535872, од тековна 
сметка бр.26016059/47, издадени од Стопанска банка 
а.д. - Скопје на име Танас Ничев,ул."Кочо Рацин"бр.84 
А/1-1,Скопје. * (185) ' 

Чек бр.0003341467, од тековна сметка бр.0005138.91 
и тековна картица,издаден од Комерцијална банка а.д. 
- Скопје на име Георгиевска Христина,Скопје. (187) 

Чекови од бр.3073049 до 3073068 и од бр.3035309 до 
3035316, од тековна сметка бр.126261-38, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Сузана Ѓорѓи-
оска,Скопје. (325) 
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Чекови од бр 14830005 до 14830020, од тековна 
сметка бр 44401-75, издадени од Стопанска банка АД 
Скопје на име Сузана Ѓорѓиоска,Скопје. (330) 

Чекови бр.4118028,4118032, 4118033. 4118035, 4118036 
и 4118037, од тековна сметка бр. 117558-47, издадени од 
Комерцијална банка АД Скопје на име Вукановска 
Трајанка,Скопје. _ (355) 

Чекови од бр. 9900002659 до 9900002661, од тековна 
сметка бр.9479/93, издаден од Стопанска банка ад. -
Скопје на име Галев Бошко, е. Муртино бр.70, 
Струмица (448) 

Чекови од бр.3680244 до 3680248 и 2923982, од теко-
вна сметка бр.42237-65, издадени ^ од Комерцијална 
банка АД Скопје на име Стојановиќ Севда,Скопје. 

Чекови од бр.1557455 до 15757462,12005749, 12005750, 
13611344 и 13611345, од тековна сметка бр 465-95, 
издадел од Стопанска банка АД СкопЈе на аме Љупча 
СтоЈчевски,Скопје. (631) 

Чекови од бр.11771174 до 11771177,11173631,1173634, 
12667016,12667017 и 11771172, од тековна сметка бр. 
6449-40, издадени од Стопанска банка АД Скопје на 
име Марија СтоЈчевска,Скопје. (632) 

Чекови бр. 3044435, 3044436 и 3044437, од тековна 
сметка бр.12564718, издаден од Комерцијална банка 
АД Скопје на име Симеонова Нада,Скопје. (639) 

Чекови од бр.185112 до 185119, од тековна сметка 
бр. 100108/19, издадени од Земјоделска банка АД, 
Скопје на име Врангалоски Драган,Скопје. (739) 

Чекови од бр. 3136941 до 3136944, од тековна сметка 
бр.32824-57, издадени од Комерцијална банка АД, 
Ckonje на име Микаровски Петар,Скопје. (743) 

Чекови од бр/ 02063877 до 02063881, од тековна 
сметка бр.6786-67, издадени од Комерцијално инвес-
тицона банка - Куманово на име Мишевски MapjaH, 
ул."6-ти Април"бр.4, Куманово. (762) 

Работна книшка на име Алија Неџата,Скопје. (19) 
Работна книшка на име Даниела Никол овска,Ckonje. 
Работна книшка на име Мирчевска Вирџинија,Ckonje 
Работна книшка на име Ќамил Ремзи, Скопје. (35) 
Работна книшка на име Зоран Зафировски,Gconje. 

Работна книшка на име Цветановска Сунчица, 
Скопје. (61) 

Работна книшка на име Димовски Драгољуб,Скопје. 
Работна книшка на име Спасовски Бобан,Скопје. 
Работна книшка на име Николоса Борка,Скопје. 
Работна книшка на име Јорданче Ангеловски 

Скопје. (181) 
Работна книшка на име Станковиќ Драган,Скопје. 
Работна книшка на име Стојановски Горан,Скопје. 
Работна книшка на име Германов Роберт,Скопје. 
Работна книшка на име Боцевски Благоја,Gconje. 

Работна книшка на име Симјаноски Николче,Gconje. 
Работна книшка на име Билјана Апостолова,Gconje. 
Работна книшка на име Јањиќ Лил јана,Скопје^. (427) 
Работна книшка на име Јан>иќ Предраг,Скопје. (428) 

Работна книшка на име Владимир Бранковиќ,СкопЈе 
Работна книшка на име Адем Хоџиќ,Скопје. (444) 
Работна книшка на име Куртевски Раим,ул."Ј. 

Јосифовом" бр.70,Ресен. (460) 
Работна книшка на име Чермак Јулијана,Скопје. 
Работна книшка на име Ивановски Глигор,СкопЈе. 
Работна книшка на име Бране Божиновски,Gconje. 
Работна книшка на име Петковски Маријан,Скопје. 
Работна книшка на име Рушиди Исни,Скопје. (594) 
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Работна книшка на име Димов Димитар,Скопје 
Работна книшка на име Елена Мисир кова, Скопје 
Работна книшка на име Илија Ѓорѓиевски,Скопје. 
Работна книшка на име Шаќири Шпути,Скопје. 
Работна книшка на име Славица Трај ковска, Скопје. 
Чековна картичка бр.021229И 54,из дадена од Ко-

мерцијална банка а.д. - Скопје на име Станковиќ 
Зорица, Скопје. (183) 

Чековна картичка бр.12642098 и чекот бр.3036608, 
издадена од Комерцијална банка АД - Скопје на име 
Анита Станкоска,Скопје. (440) 

Свидетелства од I, II, III и IV година, издадени од 
Хемиско тех.училиште "Борис Талески" - Прилеп на 
име Маркоски Војне,Скопје. (186) 

Свидетелство за VIII одделение,издадено од ОУТо-
це Делчев " н Илинден - Скопје на име Аце Ѓориевски, 
Скопје (351) 

Свидетелство за I одделение, издадено од ОУ "Вук 
Кар аџиќ"- Куманово на име Моника Чешмаџиска, 
Куманово (750) 

Свидетелство за II одделение, издаден од ОУ "Вук 
Кар аџиќ" Куманово на име Ал ек Чешмаџиски, Кума-
ново (751) 

Свидетелство за III година, издадено од Гим. " Ѓорче 
Петров"- Крива Паланка на име Марта Чешмаџиска, 
Куманово (752) 

Свидетелства за I и II година, издадено од Тех. учи-
лиште "Наце Буѓони"-Куманово на име Спасиќ Дали-
бор,Куманово (757) 

Свидетелство за II го дин а,изд аден од УСО "Ѓорче 
Петров" - Крива Паланка на име Емилија Јакимовска, 
ул."Моша Пијаде" бр.11/24 ,Крива Паланка. (766) 

Ученичка книшка за 1,11 и III одделение,издадена од 
ОУ " 11 Октомври " Скопје на име Ивановска Цветан-
ка,Скопје (352) 

Ученичка книшка за II година, издадена од МУЦ 
"Д-р Панче Карѓозов" - Gconje на име Ана СаЈКовска, 
Скопје (456) 

Ученичка книшка за I година, издадена од Економ-
ско училиште "Арсеније Јовков"- Скопје на име Томи-
слав Стефков, Скопје. (691) 

Ученичка книшка, издадена од ОУ " Гоце Делчев" 
Скопје на име Димитриевска Александра,Скопје. (741) 

Ученичка книшка за II година, издадена од ДУ ОСО 
"Орце Николов",Скопје на име Александар Срби-
новски,Скопје (753) 

- Индекс бр.37959,издаден од Економски Факултет -
Скопје на име Зечевиќ Персида,Скопје. (223) 

Индекс бр 15789, издаден од Машински Факултет -
Скопје на име Сретеноски Драган,Скопје. (629) 

Дозвола на спортски пилот бр. 118/0113 со важност 
од 09 1.1996 до 12 1.1998 година,издадена од Министер-
ство за сообраќај и врски - Дирекција за цив. воз п на 
име Кангалов Блaroj,Скопје. (441) 

Дипл ома,свидетелство за 1,11,III и IV година,издадени 
од Екон Учил. " В. А. Дрен" - Скопје на име Симонос-
ки -Гони,Скопје. (45) 

Диплома за Машинбравар,издадена од ЕМУЦ "Ни-
кола Тесла" Скопје на име Илијаз Ќаил,Скопје. (439) 

27 Јануари 1998 

Диплома, издадена од Тех.учиште "Наце Буѓони" -
Куманово на име Горан Величковски, Жел.станица 
Куманово (461) 

Диплома за завршено средно хемиско училиште, 
издадена од Средно хемиско училиште"Орде Чопела" 
- Прилеп на име Петровска Јасминка, ул. "Партизан-
ска" бр 44,Демир Хисар. (765) 

Решение Уп. бр.12-4411, издадено од СО-Центар -
Скопје на име Даци Шериф,Скопје. (523) 

Престанува со вршење дејност од 01.1 1998^година, 
издаден на име "Боби колонијал" - Слободан Лазиќ 
Скопје (349) 

Решение Уп. бр.25-983, издадено од СекретарЈат за 
стопанство Центар - Скопје на име А Л И Ј Фатиме, 
Скопје. • (38) 

Решение бр.25-586, издадено од СекретарЈат за сто-
панство Чаир - Скопје на име Али Сеф а, Скопје. (285) 

Решение Уп. бр.9643, издадено од СекреарЈат за сто-
панство Центар- Ckonje на име Османи Ќемал,Qconje. 

Решение бр.25-344, издадено од (ЅекретарЈат за сто-
панство Чаир - Скопје на име Шуаре Салија,Скопје. 
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