
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 6 декември 1972 
С к о п ј е 

Број 40 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр.401-1-16 

373. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на 
Законот за републичките придонеси и даноци на 
граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
13 ноември 1972 година. 

Број 03-2734 
14 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

374. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГО-
СТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ 
ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за угостителската деј-
ност и за минималните технички услови на уго-
стителските објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 ноември 1972 година 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
13 ноември 1972 година. 

Број 03-2694 
14 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 3 \ РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките придонеси и дано-

ци на граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 
2/69, 32/70, 12/71 и 42/71), во член 3, по став 1 се 
додава нов став кој гласи: 

Републичкиот придонес од личен доход од ра-
ботен однос за 1972 година, по издвојувањето од-
носно отстапувањето на делот од став 1 на овој 
член, се отстапува и тоа: 

— во целосен износ, на организациите на здру-
жениот труд од областа на стопанството што во 
периодот јануари — септември 1972 година оства-
риле просечен месечен нето личен доход до 1.320 
динари по работник и на организациите на здру-
жениот труд што претежно се финансираат од 
средствата на основните заедници на образование-
то; и 

— во висина од 50 отсто, на другите органи-
зации на здружениот труд, како и на другите ко-
рисници на општествени средства — обврзници на 
републичкиот придонес од личен доход од работен 
однос. 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 2 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии да донесе поблиски прописи за начинот на 
отстапување на републичкиот придонес од личен 
доход од работен однос. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1972 година. 

З А К О Н 
ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ И ЗА МИНИ-
МАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИ-

ТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Угостителска дејност вршат угостителските ор-

ганизации на здружен труд. 
Угостителска дејност можат да вршат и други 

организации на здружен труд, ако ги исполнуваат 
условите пропишани со закон и со прописите до-
несени врз основа на закон. 

Угостителската дејност на граѓаните се уре-
дува со посебен закон. 

Член 2 

Организациите на здружен труд и други ор-
ганизации, здруженијата на граѓаните и државните 
органи можат да организираат, под услови опре-
делени со закон, давање угостителски услуги на 
членовите на нивните работни заедници, односно 
на членовите на организациите и здруженијата и 
на други лица. 

Член 3 

За вршење угостителска дејност мора да би-
дат обезбедени минимални технички услови во по-
глед на изградбата, уредувањето и опремата на 
деловните простории пропишани со овој закон и со 
прописите донесени врз основа на него. 

За вршење угостителска дејност мора да бидат 
обезбедени минимални здравствено-технички ус-
лови. 

Лицата што вршат работи на давање угостител-
ски услуги мораат да ја имаат потребната стручна 
подготовка и да ги исполнуваат пропишаните здрав-
ствени услови. 
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Стручната подготовка што мора да ја имаат ли-
цата кои вршат работи на давање угостителски ус-
луга се определува со општиот акт на организаци-
јата на здружен труд што врши угостителска деј-
ност. 

Член 4 
Одредбите од овој закон не се однесуваат на 

давањето услуги на исхрана и сместување во со-
цијални. здравствени и училишни установи, како 
и на организации што даваат услуги на исхрана и 
сместување, а кои ги основа Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана и други воени установи или 
единици. 

Член 5 
Општите прописи за организациите на здружен 

труд се однесуваат и на организациите на здру-
жен труд што вршат угостителска дејност, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

II. ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Член 6 
Угостителска дејност вршат угостителски орга-

низации и други организации на здружен труд што 
ја вршат таа дејност како една од своите основни 
дејности (угостителско-туристички работни орга-
низации, земјоделско-прехранбени комбинати и 
Други). 

Угостителска дејност можат, во согласност со 
закон, да вршат, како споредна дејност, организа-
циите на здружен труд, ако вршењето на таа деј-
ност е во непосредна врска со нивната основна 
дејност. 

Член 7 
Организацијата што врши угостителска дејност 

може, покрај приготвувањето и давањето услуги 
за исхрана, приготвувањето и послужувањето со 
пијалоци и давањето услуги на сместување, да вр-
ши и други дејности што вообичаено се во врска 
со угостителската дејност, ако ги исполнува усло-
вите пропишани за вршење на тие дејности. 

Организацијата на здружен труд може, во сми-
сла на одредбите од став 1 од овој член, особено 
да се занимава со производство на прехранбени 
производи и пијалоци, да врши транспортни услу-
ги и услуги на занаетчиска де!ност, да продава 
стоки кои вообичаено се продаваат во угостител-
ски организации, да организира или самата да ВР-
ШИ дејности што служат за разонода и рекреација, 
како и да врши други работи вообичаени во уго-
стителството и туризмот. 

Член 8 
Организацијата на здружен труд што врши уго-

стителска дејност може, во рамките на дешостите 
од член 7 од овој закон, да им врши услуги и на 
други организации и .на граѓани, а своите П Р О И З -
ВОДИ може да ги продава под услови што важат за 
производните организации на здружен труд. 

Член 9 
Организацијата на здружен труд што врши уго-

стителска дејност може да В Р Ш И дешости од член 
7 од овој закон и во рамките на деловните еди-
ници кои вршат угостителска дешост, ако се обез-
бедени условите пропишани за вршење на тие деј-
пости. 

Член 10 
Организацијата на здружен труд угостителска-

та дејност ја врши во угостителските деловни еди-
ници. 

Угостителска дејност може да се врши и во 
рамките на основна организација на здружен труд 
која врши друга стопанска дејност, ако за врше-
њето на угостителската дејност се обезбедени про-
пишаните здравствено-технички услови. 

Член 11 
Предметот на работењето на основната органи -

зација на здружен труд и деловните места што вр-

шат угостителски услуги се определува со актот 
за нивното основање, согласно на обичаите во уго-
стителството, а според начинот и видовите на уго-
стителските услуги што ги даваат (хотел, ресторан, 
експрес-ресторан, мотел, кафеана, бифе и другог 

Член 12 
Се овластува Комитетот за туризам и угости-

телство да донесе Правилник за категоризација на 
сместувачките и други угостителски објекти. 

Организацијата на здружен труд своите угости-
телски објекти ги распоредува во категории спо-
ред условите предвидени со правилникот од став 
1 од овој член. 

Член 13 
Угостителската деловна единица може да има 

во свој состав издвоени деловни места (депанданси, 
бавчи, бифиња, кантини и слично). 

Член 14 
Угостителската деловна единица може да врши 

угостителска дејност и надвор од своите постојани 
деловни простории (во случај на пригодни собири, 
приредби и ел.), во согласност со овој закон и со 
прописите донесени врз основа на него. 

Член 15 
Организациите на здружен труд вршат угости-

телска дејност во согласност со деловните обичаи 
во угостителството. 

Член 16 
Организацијата на здружен труд што врши 

угостителска дејност е должна, согласно со оби-
чаите во угостителството, да дава угостителски ус-
луги што спаѓаат во предметот на нејзиното рабо-
тење. 

Член 17 
Организацијата на здружен труд е должна да 

ги истакне цените на своите угостителски услуги та-
ка што тие да им се достапни на потрошувачите 
и таа да се придржува за тие цени. 

III. ДАВАЊЕ УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ 
НА ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИ ЗАЕДНИЦИ 

И НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЗДРУЖЕНИЈА 

Член 18 
Организациите на здружен труд и други орга-

низации, државни органи и здруженијата на гра-
ѓаните (во натамошниот текст: основачите) можат 
да имаат ресторани, одморалишта, бифиња и други 
угостителски објекти, заради давање угостителски 
услуги на членовите на своите работни заедници, 
односно на членовите на организациите и здруже-
нијата. 

Рестораните, одморалиштата, домовите, бифи-
њата и другите угостителски објекти основани во 
смисла на став 1 од овој член можат, под условите 
предвидени со закон и со актот за нивното осно-
вање, да им даваат угостителски услуги и на лица 
што не се членови на основачите. 

Член 19 
Двајца или повеќе основачи можат спогодбено 

да организираат заедничко давање угостителски 
услуги за нивните членови, како и заедничко вр-

х шење на одделни работи или служби во врска со 
давањето на тие услуги. 

Односите меѓу основачите од став 1 од овој 
член се уредуваат со договор. 

Член 20 
На домовите и куќите на планинарски друштва, 

летувалиштата наменети за одмор на деца и мла-
дина, или на закупените простории во домаќин-
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ствата, што служат за повремено организирање на 
одмор, ќе се применуваат само одредбите од овој 
закон и од другите прописи што се однесуваат на 
обезбедувањето на здравствено-техничките услови. 

Член 21 
Не се смета како вршење угостителска дејност, 

во смисла на овој закон, услужувањето само со 
топли и ладни пијалоци и со едноставни јадења 
што за потребите на своите членови го организи-
раат во своите деловни простории организациите 
на здружен труд и други организации, државни ор-
гани и здруженија на граѓани. 

IV. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
ЗА ИЗГРАДБА, УРЕДУВАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ 

НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

Член 22 
Прописите за изградба на инвестиционите об-

јекти се применуваат и на изградбата на угости-
телските објекти. 

Член 23 
Угостителските објекти мораат да ги исполнуваат 

следните општи минимални услови: да имаат инста-
лација за вода за пиење и за техничка употреба, 
санитарен јазол, осветление, пристапен пат, фирма 
за видот и името на објектот, телефон, доколку 
има телефонска врска со местото и соодветна оп-
рема за отпадоци. 

Во местата каде што нема водовод, канализа-
ција или електрична мрежа, снабдувањето со вода, 
истечувањето на водата, измивањето на клозетот, 
како и осветлувањето ќе се врши во согласност со 
санитарните и противпожарните прописи. 

Член 24 
Угостителските објекти за сместување, покрај 

општите минимални услови, мораат да ги испол-
нуваат и следните посебни минимални услови: 

— да имаат соодветни уреди за капење и за-
гревање вода; 

— да имаат рецепција; 
— да имаат најмалку една заедничка просто-

рија за дневен престој на гостите; 
— собите мора да бидат суви и светли. Соба со 

едно легло мора да има најмалку 8 м2 површина, 
соба со 2 легла најмалку 12 м2, а соба со три и 
повеќе легла, за секое легло најмалку по 5 м2 по-
вршина. 

Ако собите се опремени со вградени ормани — 
плакари, со одвоен простор за миење и слично, 
површината на собите може да биде и помала од 
8 односно 12 м2 но не помала од 6,5 односно 10 м2. 

Објектите за сместување што имаат четири или 
повеќе ката мора да имаат лифт за гостите. 

Објектите за сместување наменети за гости со 
специфични потреби (ловци, риболовци, скијаши и 
друго) да имаат посебен простор за чување кучи-
ња, соодветни реквизити и др. 

Член 25 
Угостителските објекти за исхрана, покрај оп-

штите минимални услови, мораат да ги исполну-
ваат и следните посебни минимални услови: да 
имаат работни простории за приготвување на хра-
ната, гардероба, уреди и опрема за работа, за чу-
вање на прехранбените артикли и за разладување 
на храната, како и просторија за послужување. 

По исклучок од претходниот став, киосците, 
бифињата, крчмите и кебапчилниците со големина 
од 10 м2 не мораат да имаат гардероба, клозет и 
телефон, а киосците и кебапчилниците и просто-
рија за послужување. 

Член 26 

Угостителските објекти за разонода, покрај оп-
штите минимални услови, мораат да ги исполнуваат 
и следните посебни минимални услови: да имаат 
гардероба, просторија за послужување, уреди и оп-
рема за работа, за разладување на пијалоци и 
храна и просторија за приготвување храна. 

V. УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 27 

Ако просториите во кои се врши угостителска 
дејност не ги исполнуваат пропишаните технички 
услови во поглед на изградбата, уредувањето, оп-
ремата или пропишаните здравствено-технички ус-
лови, надлежниот орган за инспекција ќе донесе 
решение со кое ќе нареди отстранување на утврде-
ните недостатоци определувајќи го рокот во кој 
мораат да се отстранат тие недостатоци. 

Ако во определениот рок не бидат отстранети 
недостатоците поради кои не е можно правилно вр-
шење на угостителската дејност, надлежниот орган 
на инспекцијата ќе донесе решение за забрана на 
користењето на просториите, уредите или опремата 
наменети за вршење угостителска дејност. 

Член 28 

Ако угостителскиот објект не ги исполнува ус-
ловите на категоријата во која е распореден, над-
лежниот орган на пазарната инспекција ќе донесе 
решение со кое ќе му забрани да работи како уго-
стителски објект од таа категорија. 

Член 29 
Применувањето на мерките од член 30 и 31 од 

овој закон не го исклучува применувањето на дру-
гите управни мерки предвидени со други прописи, 
како и примената на казнените одредби од овој за-
кон и другите прописи. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Со парична казна од 500—20.000 динари ќе се 

казни за стопански престап организацијата на 
здружен труд ако: 

1) врши угостителска дејност без пропишано 
одобрение или угостителска дејност што според 
својот предмет на работењето, односно според про-
писите нема право да ја врши (член 6, 7, 8 и Ш ; 

2) нејзин угостителски објект работи како об-
јект од категорија за која не ги исполнува усло-
вите (член 12). 

За стопанскиот престап од став 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна , од 100—1.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд. 

Член 31 
Со парична казна од 200—5.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен 
труд ако: 

1. деловните простории во кои врши угостител-
ска дејност не одговараат на пропишаните технич-
ки услови во поглед на изградбата, уредувањето 
или опремата, или на пропишаните здравствено-
технички услови (член 3 став 1 и 2); 

2. за вршење угостителски услуги користи ли-
це што не ја исполнува пропишаната со општиот 
акт на организацијата на здружен труд стручна 
подготовка како и не ги исполнува пропишаните 
здравствени услови (член 3 став 3 и 4); 

3. на барање од потрошувачот спротивно на 
обичаите во угостителството, одбие да даде угости-
телска услуга што ја врши (член 16). 

За прекршок од став 1 од овој член ќе се ка-
зни со парична казна до 500 динари и одговорното 
лице во организацијата на здружениот труд. 
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Член 32 

Со парична казна од 100—2.000 динари ќе се 
казни за прекршок организацијата на здружен 
труд ако: 

1. под ознаката на еден квалитет или едно ко-
личество даде угостителска услуга од друг квали-
тет или друго количество, односно ако на барање 
од потрошувачот одбие да издаде сметка за извр-
шената угостителска услуга (член 15); 

2. не ги истакне цените на угостителските ус-
луги или ако од потрошувачот наплати угостител-
ска услуга по цена повисока од онаа што е истак-
ната (член 17). 

За прекршок од став 1 од овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во организацијата на здру-
жениот труд со парична казна до 100 динари. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 

Се овластува Комитетот за туризам и угости-
телство, во рок од 3 месеци од влегувањето во си-
ла на овој закон, да донесе поблиски прописи за 
минималните технички услови за изградбата, уре-
дувањето и опремувањето одделно за секој вид уго-
стителски објект за сместување, исхрана и разо-
нода. 

Член 34 

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

375. 

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИ-
МАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТ-

НИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за минималниот личен доход на работни-
ците, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 
ноември 1972 година. 

Број 03-2693 
14 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 

Во Законот за минималниот личен доход на ра-
ботниците („Службен весник на СРМ" бр. 15/72), во 
член 2 процентот: „50" се заменува со процентот 
„52,5%". 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 октомври 1972 година. 

376. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИГРИ НА СРЕЌА 

Се прогласува Законот за игри на среќа. 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 14 ноември 1972 година. 

Број 03-2741 
15 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИГРИ НА СРЕЌА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Игри на среќа можат да се приредуваат само 
со цел за прибирање на финансиски средства за 
извршување на социјално-хумани, културно-про-
светни и фискултурни задачи, како и за стопан-
ски реклами. 

Член 2 

Под игри на среќа, во смисла на овој закон, 
се подразбираат лотариите, томболите, спортските 
прогнози, лотото, посебните игри и други игри на 
среќа во кои учествуваат голем број на граѓани и 
во кои на учесниците им се дава можност за здо-
бивање со добивки во пари и предмети, а при кои 
крајниот исход на играта не зависи од знаењето 
или умешноста на учесниците во играта, туку од 
случајот или од некој неизвесен настан. 

Под игри на среќа, ако ги исполнуваат усло-
вите од став 1 на овој член, се подразбираат и 
наградните конкурси и игрите на среќа со цел за 
стопански реклами. 

Овој закон не се однесува на договорите на 
среќа, што се склучуваат меѓу граѓаните. 

Член 3 

Игри на среќа можат да приредуваат само оп-
штествено-правни лица (во натамошен текст: при-
редувачи на игри на среќа) под условите опреде-
лени со овој закон. 

Секоја игра на среќа има правила на играта 
и се приредува, по правило, со посебно одобрение 
според овој закон. 

Игрите на среќа се приредуваат според посебно 
одобрение, доколку со овој закон не е поинаку 
определено. 

Секој прередуван на игри на среќа, освен на 
посебните игри на среќа, е должен да обезбеди до-
бивки во вредност определена со овој закон. 

Член 4 

Учесници во играта на среќа се имателите на 
среќка, томболски карти, потврди за уплатен из-
нос за учество во играта, односно лица што ги ис-
полниле условите пропишани со правилата на иг-
рата за учество во неа. 

Член 5 

Добивките од игрите на среќа можат да бидат 
во пари, во предмети или во пари и во предмети. 
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Член 6 
Учесниците во игрите на среќа, што се прире-

дуваат врз основа на овој закон, не можат да се 
земат на одговорност поради учествувањето во тие 
игри. 

Член 7 
Органите, кои според овој закон се надлежни 

да издаваат посебни одобренија за приредување на 
игри на среќа, се должни да водат евиденција за 
издадените одобренија. 

Евиденцијата се води одделно за приредување 
на наградни конкурси и игри на среќа за стопан-
ски реклами, а одделно за приредување на лота-
рии и томболи. 

Евиденцијата содржи основни податоци за при-
редувачот, одобрението и правилата за играта на 
среќа. 

II. ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 8 
Организација на здружен труд, на која прире-

дувањето на игри на среќа и претставува основна 
дејност, може да ги приредува сите игри опреде-
лени со овој закон. 

Организациите на здружениот труд можат да 
приредуваат наградни конкурси и игри на среќа за 
стопански реклами. 

Општествените организации можат да прире-
дуваат лотарии и томболи. 

Организација на здружен труд која врши уго-
стителски услуги може да приредува посебни игри 
на среќа под условите определени со овој закон. 

Член 9 
Игрите на среќа се приредуваат врз основа на 

посебно одобрение за секоја одделна игра. 
За приредување игра на среќа од страна на 

организација на здружен труд, чија основна деј-
ност и е приредување игри на среќа, не е потребно 
посебно одобрение. 

Член 10 
Посебно одобрение на организациите на здру-

жениот труд за приредување на награден конкурс 
и игри на среќа, со цел за стопанска реклама, из-
дава органот на управата надлежен за работите на 
финансиите на општината на чие подрачје се нао-
ѓа седиштето на организацијата на здружениот 
труд, 

На општествените организации за приредување 
на лотарии или томболи, посебно одобрение им из-
дава органот на управата надлежен за работите на 
финансиите на општината на чие подрачје ќе се 
врши растурање на лозовите и томболските карти. 

Ако лозовите, томболските карти или потврдите 
за приредување игри на среќа според став 1 и 2 
на овој член се продаваат на подрачјето на повеќе 
општини, посебно одобрение издава републичкиот 
секретар за финансии. 

Член 11 
Барањето за издавање на одобрение се подне-

сува до надлежниот орган. 
Кон барањето мораат да се приложат: извод 

од статутот односно правилникот на приредувачот 
на игрите на среќа, одлука на надлежниот орган 
на управување за приредување игри на среќа и 
правила за игрите на среќа. 

Член 12 
Органот надлежен за издавање на одобрение 

решава по барањето по слободна оцена, имајќи 
предвид особено: за која цел се приредува играта 
на среќа, цената на лозот односно томболската кар-
та, како и дали со правилата на играта на среќа 
се обезбедува објективност при утврдувањето на 
добивките односно наградите. 

Член 13 
Органот пш> издава одобрение за приредување 

игра на среќа, при која добивките се исплатуваат 
во пари може, пред да го даде одобрението, да ба-
ра од подносителот да положи обезбедување" во го-
тови пари во висина што ќе ја определи, или, мо-
же со решението за одобрение да му наложи на 
приредувачот на играта на среќа дел од износот 
добиен од продажбата на лозовите или томболските 
карти односно од примените уплати да уплати на 
посебна сметка ка ј банката и дека со тој износ 
може да располага само со одобрение на органот. 

Износот од став 1 на овој член не може да го 
надмине вкупниот износ потребен за обезбедување 
исплатата на добивките и за обезбедување на да-
нокот пресметан на вкупната вредност на издаде-
ните лозови или томболски карти односно на вкуп-
ната вредност на уплатите предвидени со прави-
лата на играта на среќа. 

Член 14 
Приредувачот на играта на среќа, за чие при-

редување е веќе дадено одобрение, не може да ги 
менува правилата на играта ако почнал со прода-
вањето на лозовите или томболските карти односно 
со растурањето на потврдите кои даваат право на 
учество во играта. 

Органот што дава одобрение може, по образ-
ложено барање од приредувачот на играта на сре-
ќа, да даде согласност да се одложи денот или да 
се промени местото на извлекувањето односно опре-
делувањето на добивките. 

Ако приредувачот на играта на среќа започне 
со продавањето на лозовите или томболските кар-
ти односно со растурањето на потврдите со напла-
та кои даваат право на учество во играта, тој мо-
же да се откаже од приредувањето на играта само 
под услов да ги врати примените пари. 

Органот што го издал одобрението за приреду-
вање игра на среќа ќе му ги стави на приредува-
чот, кој ќе се откаже од приредувањето на играта, 
на слободно располагање средствата дадени како 
обезбедување во смисла на член 18 од овој закон. 

Во случајот од ставовите 2 и 3 на овој член 
приредувачот е должен да го објави одлагањето 
односно откажувањето на приредувањето играта на 
среќа, на начинот на кој се објавуваат извештаите 
за резултатот на играта. 

III. ПРАВИЛА НА ИГРИТЕ НА СРЕЌА 

Член 15 

Секоја игра на среќа мора да има правила на 
играта. 

Правилата на игрите на среќа што се прире-
дуваат со посебно одобрение, особено ги содржат: 

1. називот и седиштето на приредувачот на 
играта како и на органот што ги донесува пра-
вилата; 

2. називот на органот што го одобрил приреду-
вањето на играта и број на актот со кој е дадено 
одобрението; 

3. условите за учествување во играта и одред-
бите за начинот на играта на среќа; 

4. видот и начинот на исплатување на добив-
ките; 

5. времето и местото на извлекувањето односно 
одредувањето на добивките и органот што ќе го 
врши тоа; 

6. начинот на извлекување односно одредува-
њето на добивката; 

7. начинот, местото и рокот на објавувањето на 
резултатите од игрите; 

8. исплатителот односно издавателот на добив-
ките, времето и местото на исплатата односно из-
давањето на добивките; 

9. крајниот рок за исплата односно издавање 
на добивките и застареноста на правото на наплата-
тата односно прием на добивките; 
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10. одредби за тоа дека правилата за игри на 
среќа се полноважни кога ќе ги одобри надлеж-
ниот орган; дека приредувачот е должен, по ба-
рање од граѓаните, правилата да ги стави на увид, 
ако не се објавени односно огласени на погоден 
начин; 

11. одредби за емство и обврски на приреду-
вачот спреми учесниците во игрите; 

12. одредби за јавност на извлекувањето на 
добивките; 

13. подрачјето на кое се растураат среќните, 
томболите или потврдите. 

Член 16 

Правилата за приредување на лотарии, том-
боли, наградни конкурси и игри на среќа за сто-
панска реклама, покрај елементите од член 15, 
став 2 на овој закон содржат: 

а) За приредување на лотарии: 
1. целта на приредувањето и намената на чи-

стиот приход; 
2. вкупната вредност на емисијата на лозовите, 

вкупниот број на лозовите, цената и опис и содр-
жина на текстот на среќката; 

3. одредба дека среќката гласи на доносителот; 
4. начинот на продажба и крајниот рок до кој 

можат да се продаваат лозовите; 
5. одредба дека добивките ќе се исплатуваат 

односно издаваат само врз основа на продадениот 
лоз на кој не е уништен ни еден од битните де-
лови; 

6. одредба дека приредувачот на лотаријата не 
одговара за изгубените лозови; и 

7. одредба дали еден лоз може да добие две и 
повеќе добивки и во кои случаи тоа настанува. 

б) За приредување на томболи: 
1. целта за приредувањето и намената на чи-

стиот приход; 
2. опис на картите и содржина на текстот што 

ќе биде отпечатен на нив; 
3. вкупниот број на именувани томболски кар-

ти, вкупниот број на сериите и нивната вредност; 
4. ознака дека картата гласи на доносителот; 
5. начинот на утврдување на добивките; и 
6. начинот на продажба и крајниот рок на про-

дажбата. 
в) За приредување на наградни конкурси и иг-

ри на среќа за стопански реклами: 
1. опис и содржина на документот врз основа 

на кој се стекнува право на учество во играта и 
дали тој документ гласи на име на доносителот; 

2. одредба дека со документот, врз основа на 
кој се учествува во играта, не може посебно ништо 
да се наплатува од учесникот во играта; 

3. изворите на средства за исплатување на до-
бивките односно за покривање на добивките. 

Член 17 

Во правилата за игри на среќа поблиску ќе се 
утврди постапката на извлекувањето односно оп-
ределувањето на добивките, доколку со овој закон 
не е поинаку определено. 

Член 18 

Правилата за приредување на лотарии или 
томболи ги донесува највисокиот орган на упра-
вувањето на општествено-правното лице, ако со 
статутот или со правилата на тоа лице не е опре-
делено да ги донесува некој друг орган. 

Правилата за приредување на награден конкурс 
или игри на среќа со цел за реклама ги донесува 
советот на работната организација. 

IV. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ДОБИВКАТА 

Член 19 

Во игрите на среќа во кои учесниците упла-
туваат определен износ на учество во играта, вкуп-
ната вредност на добивките мора да изнесува нај -
малку 40°/о од вредноста на издадените лозови за 
лотарија или карти за томбола, а во други игри на 
среќа — од вкупната вредност на примените уп-
лати за учество во играта на среќа (лото, спортска 
прогноза исл). 

За игрите на среќа што во смисла на овој закон 
се приредуваат врз основа на одобрение од општин-
ските органи на управата, надлежни за работите 
на финансиите, вкупната вредност на добивката 
определена во претходниот став може да изнесува 
и повеќе. 

Во игрите на среќа во кои учесниците не упла-
туваат посебен износ за учество во играта (награ-
ден конкурс, игра на среќа со цел за стопанска 
реклама и ел.), вредноста на добивките самостојно 
ја определува приредувачот. 

Член 20 

Во игрите на среќа во кои добивките се опре-
делуваат со извлекување, извлекувањето се врши 
во присуство на комисија од 3 члена, што ги име-
нува органот на управата, надлежен за работите 
на финансиите на општината на чие подрачје се 
врши извлекувањето. 

Член 21 

Определувањето на добивките од игрите на сре-
ќа се врши КОМИСИСКИ и јавно. 

За утврдување на добивките се составува за-
писник што го потпишуваат сите членови на Коми-
сијата. Во записникот се внесува времето, местото 
и постапката на извлекувањето односно определу-
вањето на добивките како и видот, бројот и вред-
носта на извлечените добивки. Еден примерок од 
записникот, приредувачот на игрите е должен да му 
достави на органот што му го издал одобрението 
за приредување на играта. 

Член 22 

Извештајот за резултатите од играта на среќа 
приредувачот е должен да го објави во рок од 7 
дена од денот на извлекувањето на добивките од-
носно од денот на утврдувањето на резултатите од 
играта, преку јавните средства за информирање. 

Член 23 
Исплатата односно издавањето на добивките 

се врши во рокот определен во правилата на игра-
та на среќа, но тој рок не може да биде покус 
од 60 дена од денот на објавувањето на извешта-
јов за резултатите од играта. 

По истекот на рокот од став 1 на овој член, 
застарува правото на наплата односно прием на 
добивката. 

Член 24 
Добивките што не се наплатени односно подиг-

нати во рокот од претходниот член му припаѓаат 
на приредувачот на играта на среќа за целите за 
кои е приредена играта. 

Приредувачот на игрите записнички ќе утврди 
кои добивки не се подигнати во определениот рок 
и ќе се означи нивната вредност и препис од тој 
записник, ќе му достави на органот по чие одобре-
ние ја приред ил играта. 

Член 25 
За обврските спрема учесниците во играта на 

среќа одговара приредувачот на играта со сите 
свои средства. 
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V. ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

Член 26 

За посебни игри на среќа во смисла на чле-
новите на овој закон се сметаат игрите на среќа 
што се приредуваат во играчници. 

Посебни игри на среќа можат да се приреду-
ваат во места односно објекти каде што има по-
голем број на странски туристи, а во простории 
што се посебно за таа цел уредени. 

Југословенските државјани не можат да уче-
ствуваат во посебните игри на среќа. 

Лицата запослени во играчницата не можат 
да учествуваат во посебните игри на среќа. 

Член 27 

Играчницата мора да има правилник и пра-
вила за секој вид игра на среќа што се приредува 
во неа. 

Правилата на игрите на среќа мораат да им 
се стават на увид на учесниците во играта. 

Правилникот на играчницата може да се ме-
нува и дополнува по претходна согласност на ор-
ганот надлежен за издавање на одобренија за при-
редување на посебни игри на среќа. 

Член 28 

За приредување на посебни игри на среќа е по-
требно посебно одобрение што го издава републич-
киот секретар за финансии, по претходно мислење 
на Комитетот за туризам и угостителство и ре-
публичкиот секретаријат за внатрешни работи. 

Органот надлежен за издавање на одобрението 
од став 1 на овој член при издавањето на такво 
одобрение води сметка за значењето на туристич-
кото место и на потесното туристичко подрачје, за 
обемот на предвидениот промет во играчницата, ту-
ристичката опременост на местото на кое се пред-
видува отворање на играчницата, како и за дру-
гите околности што можат да имаат влијание при 
издавањето на одобрението. 

Во одобрението се наведуваат игрите на среќа 
за кои одобрението се издава. 

Кон барањето за издавање на посебно одобре-
ние се приложуваат: 

1. податоци дека подносителот на барањето 
ги исполнил условите од член 27, став 2 на овој 
закон; 

2. правилникот на играчницата; 
3. правилата на играта што ќе се приредува; 
4. податоци за функционалноста и опременоста 

на просториите на играчницата; 
5. податоци за квалификациите на работниците 

кои непосредно ќе раководат со игрите на играч-
ницата. 

Во решението, со кое барањето за издавање на 
одобрение не се уважува, не е потребно да се на-
ведат причините поради кои барањето не е одо-
брено. 

Член 29 

Во играчницата можат да се приредуваат само 
оние игри на среќа за кои е издадено одобрение. 

Член 30 

Играчницата може да почне со работа откако 
ќе бидат исполнети сите услови предвидени со овој 
закон. 

Член 31 

Посебни игри на среќа можат да се организи-
раат и со автомати што се држат исклучиво во 
просториите на играчницата. 

VI. НАДЗОР И КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Заради вршење надзор во поглед на законито-

ста при спроведувањето на игрите на среќа, а по-
себно во поглед на трошењето на средствата оства-
рени од приредување игри на среќа, утврдувањето 
на добивките и доделувањето на добивките на уче-
сниците во игрите на среќа, органите од член 10 
на овој закон можат да ги прегледуваат книгите 
и евиденцијата на приредувачите на игрите на сре-
ќа, како и да вршат техничка контрола на авто-
матите за приредување на посебни игри на среќа. 

Доколку органите што вршат надзор ќе утврдат 
дека приредувачот на игрите на среќа сторил сто-
пански престап или прекршок за кој е пропишана 
казна според овој закон, должни се за тоа да под-
несат пријава до надлежниот јавен обвинител од-
носно до судијата за прекршоци. 

Член 33 
Со парична казна од 5.00 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап општествено-прав-
ното лице кое без одобрение ќе приреди игра на 
среќа или ако играчницата започне со работа пред 
добивањето на одобрение за приредување на посеб-
ни игри на среќа, како и во случаите кога се по-
вредени одредбите на член 26 став 4; член 27, став 
3 и член 29. 

Со парична казна од 3 000 динари ќе се казни 
и одговорното лице во општествено-правното лице 
за работите од став 1 на овој член. 

Член 34 
Со парична казна од 2.500 до 25.000 динари ќе 

се казни за стопански престап општествено-прав-
ното лице што добило одобрение за приредување 
игри на среќа: 

1. ако не ги исплати односно не ги издаде до-
бивките во вредност што е предвидена во правр!-
лата на игрите на среќа; и 

2. ако емитува лозови или томболски карти 
во износ поголем (или помал) од износот што е 
одобрен со решението на надлежниот орган. 

Член 35 

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари, ќе 
се казни за прекршок граѓанин кој ќе приреди која 
и да било игра на среќа. 

За сторен прекршок од став 1 на овој член ќе 
се казни и граѓанско-правно лице со парична казна 
од 50.000 динари. 

Со парична казна од 3.000 динари ќе се каз-
ни и одговорното лице во граѓанско-правното лице 
од став 2 на овој член. 

Член 36 
Со парична казна од 5.000 динари ќе се казни 

за стопански престап односно за прекршок опште-
ствено-правното лице односно граѓанинот што др-
жи или што спротивно на одредбите на овој закон 
ставил во употреба автомати за приредување на 
посебни игри на среќа. 

Член 37 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанин што учествува во посебните 
игри на среќа спротивно на одредбите на член 28 
на овој закон, како и одговорното лице во играч-
ницата кое ќе дозволи на југословенски државја-
нин и на лицата запослени во играчницата да уче-
ствуваат во посебните игри на среќа. 

Член 38 
За стопански престап од член 33 и за стопан-

ски престап и прекршок од член 36 на овој закон 
може, покрај паричната казна, да се изрече и 
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заштитна мерка одземање на предметите со кои е 
извршен престапот односно прекршокот, како и 
мерка за одземање на имотната добивка. 

Член 39 

Се овластуваат органите на пазаришната ин-
спекција и органите за внатрешни работи да мо-
жат предметите во смисла на член 38 од овој за-
кон, привремено да ги одземат и пред донесувањето 
на пресуда и да му ги предадат на надлежниот сто-
пански суд односно судијата за прекршоци. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 

Одобренијата за приредување на игра на сре-
ќа издадени до денот на влегувањето во сила на 
овој закон остануваат во сила и играта на среќа за 
која е издадено одобрение ќе се спроведе според 
досегашните прописи. 

Член 41 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

377. 

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛО-
БОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВА-
ЊА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НЕСТОП*НСКИ ИНВЕ-
СТИЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И СО-

ЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за ослободување од об-
врската за полагање депозит при инвестициони вло-
жувања за определени нестопански инвестиции од. 
областа на културата и социјалната дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собар, одржана на 13 ноември 1972 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 13 
ноември 1972 година. 

Број 03-2692 
14 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛО-
ЖУВАЊА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НЕСТОПАНСКА! 
ИНВЕСТИЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И 

СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 

Инвеститорите на вложувањата на нестопански 
инвестиции од областа на културата и социјалната 
дејност можат да бидат ослободени од обврската за 
полагаше депозит за следните објекти и тоа: 

— за изградба и опрема на основни училишта; 
— за изградба и опрема на училишта за ква-

лификувани работници; 
— за изградба и опрема на технички и други 

стручни училишта за стопанството и јавните 
служби; 

— за изградба и опрема на учителски, умет-
нички и на нив слични училишта; 

— за изградба и опрема на училишни центри; 
— за изградба и опрема на виши, високи шко-

ли и факултети; 
— за набавување опрема на Македонската ака-

демија на науките и уметностите; 
— за изградба и набавување опрема за музеи, 

архиви, збирки и галерии; 
— за набавување книги и опрема за библиоте-

ки ^ читални; 
, ^ з а изградба и опрема на други културно-

прбсветни установи; 
— за изградба и опрема на театри, филхар-

монии, ансамбли за народни игри и,слично; 
— за изградба и опрема на радиодифузни и 

телевизиски станици и на нивното здружение; 
— за изградба и опрема на амбулантно-поли-

клинички и диспанзерски установи како и за опре-
мување со медицинска опрема на здравствените ра-
ботни организации од стационарен тип; 

— за изградба и опрема на хигиенски и против-
епидемиолошки установи; 

— за изградба и опрема на установи за дневен 
престој и слободни активности на деца (јасли, дет-
ски градинки, забавишта, пионерски домови и 
слично); 

— за изградба и опрема на домови за деца без 
родителска грижа, инвалидни и воспитно запуште-
ни деца и младина; 

— за изградба и опрема на ученички и студент-
ски домови (за средношколската младина, учени-
ците во стопанството и студентите); 

— за изградба и опрема на установи за ха-
билитација и рехабилитација; 

— за изградба и опрема на установи за соци-
јална заштита на возрасни лица; 

— за изградба и опрема на фискултурни орга-
низации. 

За ослободувањето на одделни објекти од прет-
ходниот став, по барање од корисниците, одлучу-
ва Извршниот совет. 

Член 2 

На инвеститорите од претходниот член што 
ќе бидат ослободени од полагање депозит, ќе им 
се врати положениот депозит. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-
јавувањето во „Службен весник -на СР Македо-
нија". 

378. 
Врз основа на член 152. став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕН-
ЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕ-

НА СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Законот за евиденција на не-
движностите во општествена сопственост, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 14 ноември 1972 година. 

Број 03-2742 
15 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ. 
Никола Минчев, е. р. 
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З А К О Н 

ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО 
ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 

Евиденцијата на недвижностите во општестве-
на сопственост, на правата врз нив и на носителите 
на тие права, се води според одредбите на овој 
закон. 

Според одредбите на овој закон се води и еви-
денцијата на стварните службености врз недвиж-
ностите врз кои постои право на сопственост, кога 
повластената недвижност е во општествена соп-
ственост. 

Евиденцијата што се води според одредбите на 
овој закон не го опфаќа станарското право и дру-
гите права што произлегуваат од облигационо-прав-
ните договори. 

Член 2 
Евиденцијата на недвижностите во општестве-

на сопственост содржи податоци за тие недвиж-
ности, за основот на нивното применување во оп-
штествена сопственост, за правата на одделни но-
сители врз тие недвижности и за пренесувањето 
на тие права од еден носител на друг. 

Евиденцијата ги содржи податоците од став 
1 на овој член и за стварните службености врз 
недвижностите врз кои постои право на сопстве-
ност кога повластената недвижност е во општестве-
на сопственост. 

Член 3 
Како носители на права врз недвижности во 

општествена сопственост во смисла на овој закон 
се евидентираат: општествено-политичките заед-
ници, месните заедници, организациите на здружен 
труд и други самоуправни организации, државните 
органи на кои им е признаено својство на правно 
лице (општествени правни лица), како и опште-
ствено-политичките организации, здруженијата на 
граѓаните, граѓанските правни лица и граѓаните. 

Кога недвижност во општествена сопственост 
користи воена единица или воена установа, во 
главната книга на евиденцијата, покрај Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, ќе се 
евидентира и Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Кога не е познато кое огпптествено-правно ли-
це е носител на правата врз недвижност во опште-
ствена сопственост, како носител на тие права се 
евидентира општината на чие подрачје се наоѓа 
таа недвижност. 

Член 4 
Општествените правни лица — носители на пра-

вата врз недвижностите во општествена сопственост 
водат внатрешна евиденција на тие недвижности. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
геодетските работи, води евиденција на недвиж-
ностите во општествена сопственост, правата врз 
нив, на носителите на тие права, како и на ствар-
ните службености врз недвижностите на кои по-
стои право на сопственост, кога повластената не-
движност е во општествена сопственост, и врши 
надзор над водењето на евиденцијата од претход-
ниот став. 

Органот од претходниот став при водењето на 
евиденцијата постапува според прописите за оп-
штата управна постапка, доколку со овој закон не 
е определено поинаку. 

Член 5 
Секоја недвижност во општествена сопственост 

се евидентира во определена главна книга. 
Евидентирањето на недвижноста во главната 

книга се врши врз основа на исправи определени 
со овој закон. 

Исправите од претходниот став ја сочинуваат 
збирката на исправи. 

Помошни книги на евиденцијата се предмет-
ниот и азбучниот регистар. 

Книгите на евиденцијата што се водат според 
одредбите на овој закон се јавни. 

Органот што води книги е должен да дозволи 
увид во нив и да издава изводи од тие книги на 
секое лице кое за тоа има правен интерес. 

Републичкиот секретар за финансии, во соглас-
ност со републичкиот секретар за правосудство, до-
несува прописи за видовите на главни книги и за 
нивната содржина, за предметниот и азбучниот ре-
гистар и за другите помошни книги, за начинот на 
нивното водење, за содржината на пријавите за 
евиденција, за исправите што треба да се поднесат 
и за други прашања во врска со водењето на еви-
денцијата. 

Член 6 

Евидентирањето на недвижностите во опште-
ствена сопственост во определената главна книга 
на евиденцијата ќе се изврши: 

1. врз основа на правосилна одлука на судот 
и друг надлежен орган, со која се утврдува дека 
недвижноста преминала во општествена сопстве-
ност или врз основа на тапија; 

2. врз основа на договор заверен во суд со 
кој недвижноста преминала во општествена соп-
ственост; 

3. врз основа на еднострана заверена изјава 
со која сопственикот се откажува од правото на 
сопственост на недвижноста во полза на опште-
ствената заедница. 

Кога недвижноста преминала во општествена 
сопственост по пат на одржувачка, а тоа не е утвр-
дено со правосилна одлука на судот, нејзиното во-
ведување во определената главна книга на еви-
денцијата ќе се изврши врз основа на решението за 
евидентирање што го донесува општинскиот орган 
на управата, надлежен за имотноправните односи 
на чие подрачје се наоѓа недвижноста. 

Решението од претходниот став општинскиот 
орган на управата го донесува по барање од оп-
штественото правно лице кое има владение врз 
недвижноста. 

Со решението од претходниот став не се ис-
клучува правото на поранешниот сопственик сво-
ето право на сопственост да го остварува во по-
стапка пред надлежниот суд. 

Член 7 

Во главната книга на евиденцијата се евиден-
тира промената на носителите на правата врз 
недвижностите во општествена сопственост, воз 
основа на правосилна одлука на надлежниот орган 
или врз основа на заверен договор во суд. 

Член 8 

Ако престане општествената сопственост врз 
недвижноста, таа се брише од главната книга на 
евиденцијата. 

Бришењето на недвижноста од главната книга 
на евиденцијата се врши впз основа на правосил-
на одлука на судот или друг надлежен орган, со 
кота се утврдува дека престанала општествената 
сопственост врз недвижноста, односно врз основа на 
заверен договор во судот за отуѓување на недвиж-
носта од општествена сопственост. 

Член 9 
Прибавувањето на правата врз недвижности во 

општествена сопственост, промената на носителите 
на тие права како и престанокот на општествена-
та сопственост врз недвижностите, општествените 
правни лица се должни да ги пријават на органот 
од став 2 на член 4 од овој закон, во рок од 30 
дена. 

Член 10 
Организацијата на здружен труд или друга 

самоуправна организација ќе се казни за прекршок 
со парична казна до 20.000 динари: 
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1. ако не воведе внатрешна евиденција на не-
движностите во општествена сопственост на кои 
има одделни права во рокот определен со член 12, 
став 2 од овој закон; 

2. ако уредно не ја води внатрешната евиден-
ција (член 4 став- 1); 

3. ако не поднесе пријава за упис на проме-
ните во носителите на правата во главната книга 
на евиденцијата во пропишаниот рок (член 9); 

4. ако на повикот од собранието на општината 
не поднесе пријава во определениот рок (член 13). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни и 
одговорното лице во работната или друга самоу-
правна организација со парична казна до 500 ди-
нари. 

Член 11 
Републичкиот секретар за финансии, во соглас-

ност со републичкиот секретар за правосудство, во 
рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила 
на овој закон ќе ги донесе прописите од став 7, 
на член 5 од овој закон. 

Член 12 
Општините се должни да го сообразат водењето 

на евиденцијата на недвижностите во општестве-
на сопственост со одредбите на овој закон во рок 
од три месеци од денот на влегувањето во сила на 
прописите од член 5 на овој закон. 

Општествените правни лица кои се носители на 
права врз недвижности во општествена сопстве-
ност, во рокот од претходниот став се должни да 
воведат внатрешна евиденција на тие недвижности. 

Член 13 
По воведувањето на книгите за водење на еви-

денцијата, а најдоцна до истекот на рокот од стаз 
1 на претходниот член, собранието на општината 
ќе ги повика носителите на правата врз недвиж-
ностите во општествена сопственост да поднесат 
пријави за воведување на тие недвижности во еви-
денцијата, и ќе го определи рокот за поднесување 
на пријавата. 

Рокот за поднесување на пријава не може да 
биде покус од три месеци ни подолг од шест ме-
сеци. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон, престанува да се води евиденцијата според од-
редбите на Правилникот за водење на евиденција 
на селскостопанскиот земјишен фонд на општо-
народен имот („Службен лист на ФНРЈ" бр. 42/53). 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Одлуката за евиденција на 
недвижниот општонароден имот („Службен весник 
на НРМ" бр. 1/55) и Упатството на начинот на 
водење на евиденцијата на недвижниот општона-
роден имот („Службен весник на НРМ" бр. 5/55). 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

379. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИ-
ТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за санитарната инспек-
ција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 ноември 1972 годи-
на, и на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 14 ноември 1972 година. 

Број 03-2740 Претседател 
15 ноември 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 

ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

УВОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Надзор над извршувањето на законите и дру-
гите прописи и над спроведувањето на пропишани-
те мерки во областа на санитарната, хигиенската и 
епидемиолошката заштита на луѓето (санитарен 
надзор) вршат органите на управата, надлежни за 
работите на санитарната инспекција. 

Член 2 
Санитарниот надзор ги опфаќа објектите, деј-

ностите, лицата и уредите што на кој и да било 
начин можат штетно да влијаат врз здравјето на 
луѓето, а особено надзорот над: 

1) локацијата и изградбата односно реконструк-
цијата на индустриски објекти, станбени и други об-
јекти, објекти за снабдување со вода, објекти за от-
странување на отпадни води и други материи, со-
обраќајни и други објекти; 

2) спречувањето и сузбивањето на заразните 
болести; 

3) спроведувањето на мерките за заштита на 
здравјето на работниците при работата; 

4) производството и прсметот на хранителните 
продукти и на предмети за општа употреба што 
подлежат на санитарен надзор; 

5) изворите на јонизирачки зрачења (отворени и 
затворени); 

6) производството и прометот на лекови и от-
рови; 

7) хигиенските услови во училиштата, во здрав-
ствените работни организации, во јавните локали, 
во населбите и населените места и објекти; 

8) објектите и средствата на јавниот сообраќај; 
9) водите и уредите за снабдување со вода 

за пиење; 
10) отпадните води и другите отпадни материи, 

како и над уредите и мерките за спречување на 
влијанијата штетни по здравјето; 

11) лицата вработени на работи на кои со сво-
јата здравствена состојба можат да го загрозат 
здравјето на луѓето; 

12) други случаи кога е тоа определено со по-
себни прописи. 

Член 3 
Органите на управата, надлежни за работите 

на санитарната инспекција, санитарниот надзор го 
вршат преку санитарните инспектори. 

Санитарните инспектори ги вршат работите на 
надзор самостојно и донесуваат решенија во рам-
ките на должностите и овластувањата определени 
со овој закон и со други прописи. 

Член 4 
Во вршењето на своите задачи органите на 

управата, надлежни за работите на санитарната 
инспекција, соработуваат меѓусебно, како и со ор-
ганите на управата надлежни за работите на дру-
гите инспекции, со другите органи на управата, 
со здравствените работни организации, со други ор-
ганизации на здружениот труд и други организа-
ции и со граѓаните. 

Органите и организациите од претходниот став 
и граѓаните на органите на управата, надлежни 
за работите на санитарната инспекција, им даваат 
стручна и друга помош, соработуваат во вршењето 
на санитарниот надзор и им ги ставаат на рас-
полагање податоците потребни за вршење на над-
зорот. 

П. ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 5 
Санитарниот надзор во Републиката го врши 

Републичкиот санитарен инспекторат како орган 
на управата во состав на Републичкиот секретари-



6 декември 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Бр. 40 — Стр. 867 

јат за здравство и социјална политика, а во оп-
штината — општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на санитарната инспекција (оп-
штинска санитарна инспекција). 

Член 6 
Работите на санитарниот надзор од надлеж-

носта на Републичкиот санитарен инспекторат ги 
вршат главниот републички санитарен инспектор и 
републичките санитарни инспектори. 

Работите на санитарниот надзор од надлеж-
носта на општинската санитарна инспекција ги вр-
шат општинските санитарни инспектори. 

Определени работи на санитарен надзор можат 
да вршат и други лица со соодветна висока струч-
на спрема што ќе ги овласти главниот републички 
санитарен инспектор односно општинската санитар-
на инспекција. 

Член 7 
За главен републички санитарен инспектор се 

именува лекар-специјалист по една од превентиз-
ните гранки на специјалност од областа на меди-
цината. Главниот републички санитарен инспек-
тор го именува и разрешува Извршниот совет. 

За републички санитарен инспектор може да 
се назначи лекар-специјалист од соодветната пре-
вентивна гранка на специјалност (епидемиологија, 
хигиена, медицина на трудот) или лекар од општа 
медицина со положен стручен испит, дипломиран 
фармацевт-специјалист од соодветна гранка на 
специјалност (фармацевтска технологија, санитарна 
хемија, контрола на лекови) или дипломиран сћар-
мацевт со положен стручен испит и дипломиран 
градежен инженер диференциран по санитарна 
техника (постдипломски студии по санитарна тех-
ника) или дипломиран градежен инженер. 

Член 8 
Работите на санитарниот надзор од надлежно-

ста на општинската санитарна инспекција во врска 
со спроведувањето на специфичните мерки за спре-
чување и сузбивање на заразните болести ги ВР-
ШИ општинскиот санитарен инспектор-лекар-спе-
цијалист ПО епидемиолошка или лекар од општа 
медицина со положен стручен испит. Другите ра-
боти на санитарниот надзор ги врши санитарен 
инспектор — лекар од општа медицина со поло-
жен стручен испит или санитарен техничар со по-
ложен стручен испит. 

Член 9 
Општинската санитарна инспекција има нај-

малку еден санитарен инспектор на население од 
20.000 жители. 

Член 10 
При вршењето на работите на санитарниот над-

зор, санитарните инспектори и другите лица овла-
стени за вршење на тие работи мораат да имаат 
посебна легитимација со копа се утврдува својство-
то на санитарен инспектор. 

Образецот на легитимапијата од претходниот 
став и начинот на непзиното издавање го пропи-
шува републичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика. 

Ш. НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАСТУВАЊЕ 

Член 11 
Општинската санитарна инспекшла В Р Ш И над-

зор вп смисла на член 1 и 2 од овот закон, докол-
ку одделни работи на надзорот не се со овој или со 
друг закон ставени во надлежност на Републичкиот 
санитарен инспекторат. 

Член 12 
Републичкиот санитарен инспекторат врши са-

нитарен надзор над: 
1) изворите на јонизирачки зрачења и над 

работата со нив; 
2) производството и прометот на лекови; 

3) индустриското производство и прометот на 
големо на отрови; 

4) водоводите поставени преку подрачјата на 
две или повеќе општини; 

5) индустриското производство на прехранбени 
артикли и на предмети за општа употреба. 

_ _ Член 13 

Републичкиот санитарен инспекторат дава со-
гласност на урбанистичките планови, на локациите 
и на проектите за изградба и за реконструкција, 
како и одобрение за пуштање во погон односно во 
употреба на: 

1) објекти и постројки за производство и за 
примена на нуклеарна енергија; 

2) индустриски објекти; 
3) водовод и канализација; 
4) хотели, туристички населби и мотели; 
5) објекти за испуштање и отстранување на от-

падните води и други материи од населби, од ин-
дустриски објекти и од здравствени работни орга-
низации; 

6) објекти на здравствени и социјални работни 
организации; 

7) објекти и средства на езерскиот, речниот, же-
лезничкиот, патниот и воздушниот сообраќај. 

Член 14 

Трошоците на санитарниот надзор од претход-
ниот член, како и трошоците на санитарниот над-
зор над изградбата што го В Р Ш И општинската са-
нитарна инспекција, ги поднесуваат инвеститори-
те за изградба на објектите, уредите, односно сред-
ствава што подлежат на санитарен надзор. 

Поблиски ПРОПИСИ за начинот и за трошоците 
на вршењето на санитарниот надзор над изградба-
та на згради и други објекти што подлежат на са-
нитарен надзор донесува републичкиот секретар 
за здравство и социјална политика, во согласност 
со републичкиот секретар за финансии. 

Член 15 
Општинската санитарна инспекција дава со-

гласност на локациите и на проектите за изград-
ба и за реконструкција, како и одобрение за пуш-
тање во погон односно во употреба, на: 

1) станбени згради; 
2) водоводи и канализација за домаќинствата 

и селата; 
3) ШКОЛСКИ објекти и објекти за претшколско 

воспитување; 
4) занаетчиски, трговски и угостителски објек-

ти, освен на објектите од член 13, точка 4 на овој 
закон; 

5) јавни и други комунални објекти, доколку 
со овој закон не се ставени во надлежност на Ре-
публичкиот санитарен инспекторат. 

Член 16 
Во вршењето на санитарен надзор органите на 

управата надлежни за работите на санитарната ин-
спекција се овластени, покрај мерките предвидени 
со посебни прописи, да наредуваат извршување и 
на следните мерки, и тоа: 

1) да наредат отстранување на недостатоците 
поради кои постои опасност по здравјето на гра-
ѓаните во работни простории, јавни локали, на 
пазариштата и на други јавни места и објекти; 

2) да забранат употреба на деловни простории 
и уреди за целите на индустриската, занаетчиската, 
трговската и угостителската дејност или за други 
намени, како и употреба на средствата на 1ав-
ниот сообраќај — додека не се отстранат недостато-
ците што го загрозуваат здравјето на граѓаните или 
поради кои работата на односните места е штетна 
по здравјето; 

3) да забранат собирање на граѓани во јавил 
локали и на јавни места — додека не мине опас-
носта од епидемии; 



Стр. 868 — Бр. 40 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 6 декември 1972 

4) да наредат спроведување на санитарно-тех 
нички мерки за уништување на причинителите НР. 
заразата или за уништување на инсектите, гадин-
к и ^ и други животни што пренесуваат заразни 
бацили, односно за спречување и сузбивање на 
заразата; 

5) да наредат изведување на асанациони ра-
боти чие извршување е потребно заради одржува-
ње на чистотата на јавните места, во објектите, во 
станбените и други згради и дворови во согласност 
со основните барања на хигиената; 

6) да наредат сопирање на градењето на про-
стории, згради и други објекти и уреди за чија ло-
кација или изградба предвидената согласност не 
е прибавена од надлежниот орган на санитарната 
инспекција или изградбата се врши емотивно на 
дадената согласност — додека не се прибави соглас-
ност односно додека не се постапи по дадената со-
гласност; 

7) да наредат отстранување од работата на 
лица за кои е предвиден задолжителен здравствен 
преглед, а таков преглед над нив не е извршен 
— се додека не се изврши прегледот во овласте-
на здравствена работна организација; 

8) да забранат употреба на изграден објект, до-
колку објектот е изграден спротивно на дадената 
согласност односно е пуштен во употреба без со-
одветно одобрение од органот на управата, надле-
жен за работите на санитарната инспекција — до-
дека не се постапи по даденава согласност односно 
додека одобрение не се набави. 

Член 17 
Органот на управата надлежен за работите на 

санитарната инспекција наредува извршување на 
пропишаните мерки и дејствија со решение. 

Во решението со кое се наредува извршување 
на мерка односно дејствие се определува и рокот 
за неговото извршување. 

Член 18 
Во случаите кога постои непосредна опасност 

по животот или по здравјето на луѓето, овласте-
ното лице на органот надлежен за работите на 
санитарната инспекција при вршењето на сани-
тарен надзор може да издаде усна наредба за из-
вршување на определени мерки заради отстрану-
вање на непосредната опасност по животот или по 
здравјето на луѓето и да нареди нејзино неодлож-
но извршување. 

Органот надлежен за работите на санитарната 
инспекција во рок од 48 часа од издавањето на 
наредбата од претходниот став ќе издаде и пис-
мено решение. 

Член 19 
Против првостепено решение на општинската 

санитарна инспекција жалба се изјавува до Ре-
публичкиот санитарен инспекторат. 

Против првостепено решение на Републичкиот 
санитарен инспекторат жалба се изјавува до ре-
публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика. 

Член 20 
Жалбата против првостепено решение се из-

јавува во рок од 8 дена од денот на доставува-
њето на решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето на наре-
дените мерки. По исклучок, органот надлежен за 
работите на санитарната инспекција, против чие 
решение е изјавена жалба, како и органот надле-
жен за решавање по жалба, може да дозволи од-
лагање на извршувањето на наредените мерки ако 
странката го СТОРИ веројатно тоа дека поради спро-
ведување на наредените мерки би настапила значи-
телна материјална штета која на друг начин не 
може да се отстрани, а со одлагањето не се за-
грозува здравјето на граѓаните. 

Ако со жалбата се побива точноста на резул-
татот од анализата или на стручниот наод и мис-
лење, органот надлежен за решавање по жалба-
та, пред донесувањето на решението, може да по-

бара од овластената установа да изврши суперана-
лиза односно да даде стручен наод и мислења за 
таа работа. 

Ако резултатот на суперанализата не е согла-
сен со резултатот на анализата, меродавен е резул-
татот на суперанализата. 

Член 21 
Ако органот надлежен за работите на санитар-

ната инспекција во вршењето на санитарниот над-
зор најде дека со повредата на прописите и мерки-
те е сторен прекршок, или стопански престап, или 
кривично дело, тој е должен да поднесе пријава 
до органот надлежен за покренување на постапка. 

Постапката по пријавите од претходниот став 
е итна. 

Против првостепеното решение донесено по 
прекршоците од став 1 на овој член, жалба може 
да изјави и органот надлежен за работите на са-
нитарната инспекција. 

Член 22 

Ако утврдените недостатоци штетно влијаат врз 
здравјето на граѓаните или на вработените лица, 
органот надлежен за работите на санитарната ин-
спекција ќе го извести за своето решение органот 
на управуван,е на организацијата на здружениот 
труд односно работната заедница на која се одне-
сува решението. 

Член 23 

Органите, организациите на здружениот труд и 
други организации и лицата што држат и користат 
објекти, простор, постројки, уреди или предмети 
за работа и работење што подлежат на санитарен 
надзор, се должни на овластените лица на орга-
нот надлежен за работите на санитарната инспек-
ција да им овозможат непречено вршење на служ-
бата. За таа цел тие се должни да им овозможат 
пристап во деловните простории, да им ги дадат 
сите потребни известувања и податоци и со цел за 
испитување да им го стават бесплатно на распо-
лагање потребното количество предмети што под-
лежат на санитарен надзор. 

Член 24 

Ако наредената мерка се состои во извршува-
ње на определено дејствие, органот, организацијата 
на здружениот труд, друга организација односно 
лицето што е должно да го изврши дејствието, 
пропушти да го изврши дејствието во определениот 
рок и на определениот начин, органот надлежен 
за работите на санитарната инспекција што го до-
нел решението може да го изврши тоа дејствие не-
посредно или преку други лица, органи или орга-
низации. 

Ако решението на органот надлежен за рабо-
тите на санитарната инспекција не може да се из-
врши поинаку, органот надлежен за работите на 
санитарната инспекција може да бара помош од 
органот за внатрешни работи. 

Трошоците за извршувањето на решението на 
начинот од ст. 1 и 2 на овој член, ги поднесува 
лицето, органот, организацијата на здружениот 
труд односно друга организација што била должна 
да ја изврши наредената мерка. 

IV. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ НА 
САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 25 
Републичкиот санитарен инспекторат се гри-

жи за унапредување на службата за санитарна 
инспекција, како и за образованието и стручното 
усовршување на санитарните инспектори, води еви-
денција за стручните кадри во општинските сани-
тарни инспекции и е должен да им дава стручна 
помош на тие инспекции. 
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Член 26 
Републичкиот санитарен инспекторат, покрај 

правата и должностите што му се одредени со про-
писите за органите на управата, има право од оп-
штинските санитарни инспекции да бара извршу-
вање на определени работи од неговата надлежност 
и за тоа да му поднесат извештај, како и изве-
стување и податоци за вршењето на надзорот што 
му се потребни заради евидентирање и следење на 
нивното функционирање. 

Член 27 
Републичкиот санитарен инспекторат води 

евиденција за својата работа и за функционирање-
то на општинските санитарни инспекции. 

Општинските санитарни инспекции се должни 
да водат евиденција за својата работа и за состој-
бата на објектите што се ставени под санитарен 
надзор како и да поднесуваат извештаи до Репуб-
личкиот санитарен инспекторат за вршењето на 
санитарниот надзор. 

Начинот на водење на евиденцијата за рабо-
тата како и начинот на поднесување на извештаи 
за вршењето на санитарниот надзор го пропишува 
републичкиот секретар за здравство и социјална 
политика по предлог од Републичкиот санитарен 
инспекторату 

Член 28 
Републичкиот санитарен инспекторат врши 

надзор над работата на општинските санитарни ин-
спекции во поглед на извршувањето на сојузните 
и републичките закони и други прописи. 

Член 29 
Републичкиот санитарен инспекторат е должен 

сам да ја преземе со пропис предвидената управ-
на мерка однсоно дејствие и да поднесе пријава 
за направениот прекршок, престап односно кривич-
но дело, ако тоа не го сторила надлежната оп-
штинска санитарна инспекција. 

Член 30 
Во работите на санитарниот надзор што се 

од општ интерес за Републиката, Републичкиот са-
нитарен инспекторат има право на општинските 
санитарни инспекции да им издава задолжителни 
инструкции. 

Член 31 
Ако во вршењето на санитарен надзор две или 

повеќе општински санитарни инспекции на тери-
торијата на Републиката во иста работа донесат 
спротивни решенија, Републичкиот санитарен ин-
спекторат може, иако не е изјавена жалба, по таа 
работа да донесе решение што е задолжително за 
односните санитарни инспекции. 

Ако во вршењето на санитарниот надзор Ре-
публичкиот санитарен инспекторат и општинската 
санитарна инспекција за иста работа донесат спро-
тивни решенија, задолжително е решението што го 
донел Републичкиот санитарен инспекторат. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 32 

Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друга организација: 

1) ако не постапи по извршното решение на ор-
ганот на управата надлежен за работите на сани-
тарната инспекција со кое се наредува некое од 
дејствијата или мерките за обезбедување заштита 
на здравјето на граѓаните, а за чие донесување е 
овластен органот надлежен за работите на сани-
тарната инспекција според овој закон или според 
други прописи (член 16, 17 и 18); 

2) ако го попречува или смеќава овластеното 
лице на органот на управата надлежен за работи-
те на санитарната инспекција во вршењето на ра-
ботите на санитарниот надзор или му го ускрати 
давањето на потребните податоци, известување или 
мостри (член 23). 

За дејствието од став еден на овој член ќе се 
казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари и 

одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд или друга организација. 

За дејствието од став 1 на овој член лицето 
што врши дејност со самостоен личен труд или на 
друг начин самостојно учествува во прометот или 
друго физичко лице ќе се казни за прекршок со 
парична казна од 2.000 до 5.000 динари. 

Член 33 
Покрај изречената парична казна за прекршок 

од член 32 на овој закон, може да се изрече и за-
штитна мерка одземање на работите односно пред-
метите со кои е сторен прекршокот. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 34 

Со влегувањето во сила на овој закон преста-
нува да важи Законот за санитарната инспекција 
(„Службен весник на СРЖ" бр. 27/67). 

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

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

380. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СРМ 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

ЗА ПЕРИОДОТ 1973—1975 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за распределба на сред-

ствата на СРМ за инвестиции во стопанството за 
периодот 1973—1975 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 
ноември 1972 година. ^ 

Број 03-2736 Претседател 
14 ноември 1972 година на Собранието на СРМ. 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ 1973—1975 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата на Социјалистичка Република Ма-

кедонија за инвестиции во стопанството, во износ 
од 360,00 милиони динари во периодот 1973—1975 
година, ќе се користат за финансирање односно 
кредитирање на намените предвидени во Опште-
ствениот план за развој на СР Македонија за пе-
риодот 1971—1975 година, и тоа: 

1. за кредитирање побрзиот раз-
вој на недоволно развиените 
краишта 

2. за финансирање на патната 
мрежа до 

3. за финансирање на рударски-
те истражувања до 

4. за финансирање пошумување-
то на голините до 

5. за финансирање изградбата на 
основната мрежа на системот 
на заштита од градобијност до 

6. за учество на Републиката во 
изработка на студија за инте-
гралната бонификација на ре-
ката Вардар до 

7. за кредити за интервенции во 
стопанството 

48,00 мил. дин. 

118,05 мил. дин. 

62,70 мил. дин. 

20,30 мил. дин. 

7,00 мил. дин. 

6.50 мил. дин. 

60,00 мил. дин. 
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8. за учество на Републиката во 
изработката на студија за ре-
гионален просторен урбанис-
тички план на туризмот до 3,80 мил. дин. 

9. за довршуваше изградбата па 
пороите во мелиоративните си-
стеми во СР Македонија до 0,50 мил дил. 

10. за плаќање на ануитетите по 
кредитите чиј должник е СР 
Македонија 30,50 мил. дин. 

11. за други плаќања (непокриени 
трошоци за печатење на об-
врзници за заемот за зголему-
вање на запослен оста, прови-
зии на банките и ел.) до 2,65 мил. дин. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон, освен сред-

ствата од точките 6, 7, 8, 10 и И, ќе се користат 
на начин и под условите утврдени во одделни за-
кони, а според годишните програми што ќе ги одо-
брува Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 3 
Динамиката на користењето на средствата од 

член 1 на овој закон по години ќе ја утврдува Из-
вршниот совет. 

Член 4 
Средствата од овој закон на корисниците ќе им 

се даваат во еднакви тримесечни износи и тоа на 
1 април, 1 јули, 1 октомври и 31 декември во го-
дината. 

Член 5 
Кредитот за санации и за трајни обртни сред-

ства во стопанството (член 1 точка 7) на Стопан-
ската банка — Скопје и се одобрува со рок на вра-
ќање од 15 години и со каматна стапка од 2% го-
дишно. 

Кредитот за довршување изградбата на пороите 
во мелиоративните системи во СР Македонија на 
Републичкиот фонд за води му се одобрува со рок 
на враќање од 30 години и со каматна стапка од 
3% годишно. 

Договорите на кредитите од став 1 и 2 на овој 
член со корисниците, во името на Социјалистичка 
Република Македонија, ќе ги склучи републичкиот 
секретар за финансии. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

381. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТО-
ПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот стопански развиток на не-
доволно развиените краишта, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Репубичкиот 
собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 
ноември 1972 година. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ 
РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-

НИТЕ КРАИШТА 

Член 1 
По член 15 се додаваат два нови члена 16 и 

17, кои гласат: 
Член 16 

Со работите на Фондот раководи директорот на 
Фондот. 

Директорот на Фондот го именува и разрешу-
ва Извршниот совет. 

Член 17 
Директорот го претставува и го застапува Фон-

дот и се грижи за спроведувањето на одлуките на 
Управниот одбор. 

Директорот е наредбодател за извршување на 
финансискиот план на Фондот и ги склучува до-
говорите со корисниците на средствата од Фондот. 

Член 2 
Член 16 станува член 18, се менува и гласи: 
Стручните, административните и финансиско-

материјадните работи на Фондот ги врши Републич-
киот завод за општествено планирање. 

Член 3 
Сегашните членови 17 и 18 стануваат членови 

19 и 20. 
Член 4 

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

382. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКО-
НОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 

НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Законот за уредување и одржување на зе-
лените површини, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана на 
14 ноември 1972 година. 

Број 03-2743 
14 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

Број 03-2735 
14 ноември 1972 година 

Скопје 

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

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗА-
КОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 

НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ 

Член 1 
Законот за уредување и одржување на зелени-

те површини („Службен весник на СРМ" бр. 45/68 
и 4/70) престанува да важи со денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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383. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ 

Се прогласува Законот за правосудниот испит, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 14 ноември 1972 година. 

Број 03-2739 
15 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ 

Член 1 
Правосудниот испит е стручен испит што го 

полагаат дипломирани правници заради стекнува-
ње на услови за вршење на определени должности. 

Член 2 
Правосуден испит можат да полагаат лица што 

како дипломирани правници работеле една година 
на правни работи во правосуден орган (суд, јавно 
обвинителство и јавно правобранителство) или во 
адвокатска канцеларија. 

Правосуден испит можат да полагаат и лица 
што како дипломирани правници работеле две го-
дини на правни работи во државен орган или во 
работна или друга организација. 

Член 3 
Судовите можат да примаат на практика дип-

ломирани правници што се на работа во државен 
орган или во работна или друга организација, ако 
практиката им е потребна заради полагање на пра-
восуден испит. 

Судовите моз::ат да примаат на практика и дип-
ломирани правници што не се на работа во држа-
вен орган или во работна или друга организација, 
заради здобивање со практика за полагање на пра-
восуден испит. 

Практиката од став 1 и 2 на овој член се изве-
дува непрекинато и со полно работно време. 

Член 4 
Правосудниот испит се полага писмено и усно. 
Писмениот дел на правосудниот испит се по-

лага по кривично право и по граѓанско право. 
Усниот дел од правосудниот испит се полага по: 
1. кривично право (материјално и процесно); 
2. граѓанско право (материјално и процесно) и 

семејно право; 
3. стопанско право; 
4. управно право; 
5. трудово право; 
6. уставен систем и организација на правосуд-

ството. 
Член 5 

Правосудниот испит се полага пред испитна ко-
мисија што ја формира републичкиот секретар за 
правосудство, за време од две години. 

Комисијата од претходниот став се состои од 
претседател и четири членови, на кои им се опре-
делуваат заменици. 

Член 6 
Програмата за испитната материја што се по-

лага по предметите од чл. 4 ја пропишува репуб-
личкиот секретар за правосудство. 

Член 7 
При изработувањето на писмената задача кан-

дидатот може да се служи со законските текстови 
без коментар. 

Времето за изработувањето на писмената за-
дача изнесува 7 часа непрекинато. 

Член 8 
По завршениот писмен дел на испитот, се по-

лага усниот дел. 
Член 9 

Успехот на кандидатот на испитот комисијата 
го оценува врз основа на резултатот што го пока-
жал на писмениот и усниот дел на испитот со оцен-
ката „положил" или „не положил". 

За успехот на кандидатот комисијата одлучува 
со мнозинство на гласови. 

Резултатот што кандидатот го постигнал на ис-
питот јавно го соопштува претседателот на коми-
сијата. 

На кандидатот што го положил правосудниот 
испит Републичкиот секретаријат за правосудство 
му издава уверение за положениот испит, кое го 
потпишува претседателот на комисијата. 

Член 10 
Кандидатот што не го положил правосудниот 

испит може повторно да го полага по истекот на 
шест месеци. 

Кандидатот што не го положил испитот по 
втор пат може да го полага неограничен број пати. 
Секој нареден испит може да се полага по истекот 
на една година. 

Член 11 
Кандидатот што според оцената на комисија-

та на испитот покажал слаб успех од еден или 
два предмета, има право да полага поправен испит 
од тие предмети. 

Кандидатот што покажал слаб успех од пред-
метот од кој се полага и писмен испит, поправен 
испит од тој предмет полага писмено и усно. 

Поправниот испит може да се полага два пати 
и тоа првиот пат во рок кој не може да биде по-
кус од два месеца ниту подолг од шест месеци, а 
вториот пат само во наредната испитна сесија. 

Ако во роковите од претходниот став канди-
датот од неоправдани причини не се јави на пола-
гање или не го положи поправниот испит, ќе се 
смета дека испитот не го положил. 

Член 12 
Кандидатот кој не ќе дојде во определениот 

ден на полагање или пред почетокот на испитот 
изјави дека се откажува од полагањето, ќе се сме-
та дека испитот не го полагал. 

Кандидатот што ќе се откаже во текот на по-
лагањето на испитот, ќе се смета дека испитот не 
го положил. 

Ако во текот на писмениот испит кандидатот 
од оправдани причини не може да го продолжи 
испитот, ќе се смета дека испитот не го полагал. 

Ако во текот на полагањето на усниот испит 
настапиле оправдани причини поради кои канди-
датот не може да го продолжи полагањето на ис-
питот, комисијата може да одлучи да се прекине 
усниот дел на испитот за определено време, кое не 
може да биде подолго од шест месеци. 

Член 13 
За текот на испитот се води записник. 
Кон записникот се приложуваат и писмените 

задачи на кандидатите. 
Записникот го потпишуваат претседателот, чле-

новите на комисијата и секретарот. 
Републичкиот секретаријат за правосудство во-

ди евиденција за полагањето на правосудниот ис-
пит. 
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Член 14 
На претседателот, членовите и секретарот на 

комисијата им припаѓа надоместок за работата во 
комисијата. 

Средствата за работа на комисијата се обез-
бедуваат во пресметката на Републичкиот секре-
таријат за правосудство. 

Трошоците во врска со повторното полагање на 
правосудниот испит ги сноси кандидатот. 

Член 15 
Со правосудниот испит, во смисла на овој за-

кон, се изедначува судискиот или адвокатскиот ис-
пит, положен според прописите што биле во сила 
до денот на влегувањето во сила на овој закон, 
како и другите испити што според досегашните 
прописи биле изедначени со судискиот односно ад-
вокатскиот испит. 

Член 16 
Со лицата што положиле правосуден испит се 

изедначуваат во правата: 
1. лицата што како дипломирани правници се 

избрани односно именувани до 1 јануари 1959 го-
дина за судија, арбитар на државна арбитража, 
јавен или воен обвинител, јавен правобранител или 
нивни заменик или помошник, секретар или виши 
референт или советник на врховен суд, и кои на 
овие должности поминале повеќе од шест години; 

2. лицата што како дипломирани правници се 
именувани односно назначени до 1 јануари 1959 го-
дина за вршење на истражни и извидни оаботи во 
службата на јавната или државната безбедност и 
кои на овие работи работеле повеќе од пет години. 

Член 17 
Републичкиот секретар за правосудство, по ба-

рање од лицата што стекнале право според чл. 15 
и 16 ќе донесе решение за установување на пра-
вата што им припаѓаат врз основа на овие од-
редби. 

Член 18 
Се овластува републичкиот секретар за право-

судство да донесе поблиски прописи за начинот на 
вршење на практиката на дипломираните правни-
ци во судовите и за начинот на полагање на пра-
восудниот испит, како и да ја определи висината 
на надоместокот за работата на комисијата, нај -
доцна во рок од шест месеци по влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 19 
Со влегувањето во сила на овој закон, преста-

нува да важи Законот за правосудниот испит 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/68). 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

384. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСО-

КАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

Се прогласува Законот за Високата економска 
школа во Прилеп, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 13 ноември 1972 година. 

Број 03-2737 
14 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ВИСОКАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО 

ПРИЛЕП 

Член 1 

Вишата економска школа во Прилеп продол-
жува да работи како Висока економска школа. 

Седиштето на Високата економска школа е во 
Прилеп. 

Член 2 

Високата економска школа подготвува кадри за 
економско-комерци јална и економско-финансиска 
струка. 

Член 3 

Подготовките за почетокот со работа на Висо-
ката економска школа и изборот на првите настав-
ници го врши матична комисија од 5 членови. 

Членовите на матичната комисија ги именува 
Извршниот совет. 

Член 4 

Високата економска школа почнува со работа 
откако матичната комисија ќе ја заврши работата 
во смисла на член 24 од Законот за високото школ 
ство во Социјалистичка Република Македонија. 

Член 5 

Средства за редовна дејност на Високата еко-
номска школа обезбедуваат Републичката заедни-
ца на образованието во висина од 58 отсто и Шко-
лата во висина од 42 отсто од вкупните средства, 
согласно на одлуката на Републичката заедница на 
образованието и општествениот договор склучен 
меѓу Школата, Општината Прилеп и заинтересира-
ните организации на здружениот труд. 

Член 6 

Студентите на Вишата економска школа кои до 
крајот на учебната 1971/72 година не ќе ги завршат 
студиите можат да го продолжат студирањето на 
Високата економска школа, според наставните пла-
нови и програми на Вишата економска школа, нај-
доцна до крајот на учебната 1974/75 година. 

Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

385. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за финансирање на определени форми на оп-
штествена заштита на децата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 13 ноември 1972 година. 

Број 03-2738 Претседател 
14 ноември 1972; година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 
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З А К О Н II 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 

Во Законот за финансирање на определени 
форми на општествена заштита на децата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 3/68, 3/70, 32/70 и 5/72), 
членот 38 се менува и гласи: 

„Додатокот на деца за корисниците изнесува: 
1. За I цензусна група: 

— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно 

дете 
2. За II цензусна група: 

— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно 

дете 
3. За III цензусна група: 

— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно 

дете 

Член 2 

92.00 динари месечно 
85,00 динари месечно 
72,00 динари месечно 
64,00 динари месечно 

53,00 динари месечно 

67,00 динари месечно 
62,00 динари месечно 
54.00 динари месечно 
48,00 динари месечно 

40,00 динари месечно 

43,00 динари месечно 
41,00 динари месечно 
35,00 динари месечно 
31,00 динари месечно 

27,00 динари месечно-' 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од први октомври 1972 година. 

386. 
Врз основа на член 10, став 1 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор од 13. 
XI. 1972 година, и на седницата на Социјално-
здравствениот собор од 13. XI. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТОК НА МРЕЖАТА 
НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА СЕЛО ВО 

СРМ ОД 1973 ДО 1975 ГОДИНА 

Со Програмата за развиток на мрежата на ме-
дицинските единици на село во СРМ од 1973 до 
1975 година (Програма) се утврдуваат основните 
цели на развитокот на мрежата на медицинските 
единици на село, како и мерките за нејзиното ос-
тварување во периодот од 1973 до 1975 година. 
Со Програмата истовремено се создаваат услови за 
подобрување на здравствената заштита на село, за 
реализација на Акционата програма за намалување 
смртноста на доенчињата и малите деца, Акцио-
ната програма за подобрување на санитарно-хиги-
енската и епидемиолошката состојба и за реализа-
ција на правата на граѓаните што произлегуваат од 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението. 

ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО 
ПРОГРАМАТА 

Програмата има за цел, преку изградба на 
работен простор и опремување со медицинска опре-
ма и изградба на станбен простор за медицински-
те единици на село. да се обезбеди подостапна и 
перманентна здравствена заштита на селското на-
селение заради подобрување на здравствената со-
стојба на населението, посебно на мајките и 
децата, што ќе има за резултат намалување 
смртноста на доенчињата и на малите деца. 
Перманентното присуство на здравствените работ-
ници во селските населби (обезбедено со изградба 
на хигиенски станбен и работен простор) ќе при-
донесе за порационално користење на нивното ра-
ботно време, побрз развиток на превентивните деј-
ности — здравствено просветување, планирање на 
семејството, санирање на околината за живеење 
и др. 

Ш 

МЕРКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За успешна реализација на целите зацртани 
во Програмата неопходно е да се обезбедат усло-
ви за проширување и консолидација на мрежата 
на медицинските единици на село преку изградба 
на нови и адаптација на старите објекти, така 
што да се овозможи, по однос на лекарскиот ка-
дар, согласно со Општествениот план за развој на 
Социјалистичка Република Македонија од 1971 до 
1975 година, до 1975 година да се достигне односот 
на 4.000 жители селско население просечно на еден 
постојано вработен лекар на село. 

Во развитокот на медицинските единици на се-
ло се разликуваат три типа здравствени станици 
и тоа: 

а) здравствена станица од типот а со: дејност 
по општа медицина, хигиергско-епидемиолошка деј-
ност, забоздравствена дејност, лабораторија, апте-
карска станица и советувалиште за мајки и деца со 
повремена работа на лекар-педијатар и гинеколог; 

б) здравствена станица од типот б со: постојан 
лекар од општа медицина, медицинска сестра, аку-
шерка и забар; 

в) здравствена станица од типот в со: постоја-
на акушерка или медицинска сестра и повремена 
работа на лекар од општа медицина. 

Во објектите на медицинските единици на село 
е неопходно да се планираат и простории за жи-
веење на здравствените работници што ќе овоз-
можи: 

— постојана присутност на лекарот и акушер-
ката односно медицинската сестра во медицинската 
единица; 

— намалување флуктуацијата на кадарот; 
— перманентно присуство (деноноќно) на здрав-

ствените работници меѓу населението што овозмо-
жува намалување на издатоците за услугите за бр-
за помош и домашна посета. 

IV 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За обезбедување на услови за забрзано ширење 
мрежата на медицинските единици на село, до 1975 
година на селското подрачје во Републиката ќе би-
де изграден работен и станбен простор, и тоа: об-
јекти за здравствени станици од типот а — во 20 
села, објекти за здравствена станица од типот б 
— во 41 село, објекти за здравствена станица од 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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типот в — во 29 села, 45 станови за лекари и 75 
станови за акушерки односно медицински сестри, 
според следниот преглед: 

Здравств. станица Станб. простор 

2) за изградба на една здравствена станица од 
типот б се нужни околу 360 000,00 динари, а за 
опремување околу 80.000,00 динари или вкупно око-
лу 440.000,00 динари; 

3) за изградба на една здравствена станица од 
типот в се нужни околу 150.000,00 динари, а за 
опремување околу 15.000,00 динари или вкупно 
165.000,00 динари; 

4) за изградба на еден стан за лекар се нужни 
околу 135.000,00 динари, а за еден стан за акушер-
ка околу 105.000,00 динари. 

За изградба на планираниот работен и станбен 
простор се нужни околу 39.315.000,00 динари ,а за 
опремување на работниот простор околу 5.810.000,00 
динари, или за целосна реализација на Програмата 
се нужни вкупно околу 45.625.000,00 дин. 

2. Извори на финансирање 

Основни извори за финансирање на Програмата 
ќе бидат: средства на Републичкиот фонд за ин-
вестиции во здравството, средства на општествено-
политичките заедници и средства од други извори. 

Висината на учеството на одделни извори за 
финансирање изградбата на мрежата на медицин-
ските единици ќе се утврди по пат на општествено 
договарање. 

VII 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2672 
14 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

V 
НАЧЕЛНИ ПОСТАВКИ 

1) Врз основа на Програмата, собранијата на 
општините треба да донесуваат свои програми во 
кои како минимум ќе бидат застапени планираните 
објекти од Програмата. 

2) Проектите за изградба на работниот простор 
од Програмата треба да бидат усогласени со про-
писите за поблиските услови за основање и поч-
нување со работа на здравствените работни орга-
низации и со нормативите за изградба на ваков вид 
објекти, а проектите за станбениот простор — со 
нормативите што важат за изградба на станбени 
простории. 

Согласност на проектите од претходниот став 
дава републичкиот секретар за здравство и соци-
јална политика. 

3) Во програмите на општините треба да би-
дат прецизно определени изворите на финансира-
ње, при што, покрај сопствени средства, ќе се ко-
ристат и средства од Републичкиот фонд за инве-
стиции во здравството, според критериумите утвр-
дени во прописите за инвестиции во здравството. 

VI 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Потребни средства за реализација на 
Програмата 

Според претходната пресметка за изградба на 
објекти согласно со Програмата ќе бидат потребни 
апроксимативно следните средства: 

1) за изградба на една здравствена станица од 
типот а се нужни околу 450.000,00 динари, а за 
опремување околу 130.000,00 динари или вкупно 
околу 580.000,00 динари; 

387. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за 

измени и дополнувања на Законот за Републичката 
управа („Службен весник на СРМ" бр. 16/69), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 13 ноември 1972 година и на седницата на 
Соборот на општините, одржана на 14 ноември 1972 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА 
КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Се разрешува од функцијата претседател на 
Републичкиот совет за координација на научните 
дејности академикот д-р Горѓи Филиповски, пора-
ди подолга отсутност од земјата. 

2. Се именува за претседател на Републичкиот 
совет за координација на научните дејности д-р 
Исак Таџер, професор на Медицинскиот факултет 
во Скопје и член на Советот. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2668 
14 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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388. ' 
Врз основа на член 14 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство („Службен весник на СРМ" 12/71), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
13 ноември 1972 година и на седницата на Соборот 
на општините, одржана на 14 ноември 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИН-

ДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. За претседател на Републичкиот фонд за 
унапредување на индивидуалното земјоделство се 
именува м-р ѓорѓи Узунов, пратеник на Републич-
киот собор. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2669 
14 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Илинка Трајкова Јовеска, од село Крушеани, 

Прилеп, поднесе тужба за развод на брак против 
Борка Михајлов Кромидоски, од село Пашино Рув-
ци, сега со непозната адреса. Бидејќи тужениот е 
со непозната адреса, се повикува да се јави во 
овој суд или одреди свој застапник во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ". Во спротивно, на тужениот ќе му 
биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 650/72. (115) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово води спор 

Јанчевски Томе, од село Раотинце, против Иљко 
Димиќ, од село Јегуновце — населба Југохром, сега 
со непозната адреса, и Грозданов Ацо, за надомес-
ток на штета, во вредност од 3.800 динари. Се по-
викува тужениот Димиќ Иљко, во рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот, да се јави во судот 
или да достави точна адреса. По истекот на овој 
рок ќе му биде поставен старател, кој ќе се гри-
жи за правата и обврските по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 618/72. 

389. 
Врз основа на членовите 119 и 123 од Делов-

никот на Просветно-културниот собор на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, Про-
светно-културниот собор, на седницата одржана на 
13 ноември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈА-
НИТЕ ОДБОРИ И КОМИСИИ НА ПРОСВЕТНО-
КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Во Одлуката за избор на претседатели и 
членови на постојаните одбори и комисии на Про-
светно-културниот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/70 и 20/71), во точка I под 2 на 
местото на Димитар Шопов се избира Борислав 
Мицков. 

П. Во точка I под 7 на местото на Димитар 
Шопов се избира Борислав Мицков. 

Ш. Во точка I под 5 на местото на Борислав 
Мицков за претседател се избира Љубомир Трај-
чев, а алинеја 3 се брише. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2620 
14 ноември 1972 година 

Скопје 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води по-
стапка за надоместок на штета, во вредност од 
3.000 динари, по тужбата на тужителот Радомир 
Коцев Ѓорѓевски од село Отушиште, Тетовско, про-
тив тужените Мемеди Мемиш и Мемеди Јакуп, 
двајцата од село Отушиште, Тетовско. 

Се повикува тужениот Мемеди Јакуп, од село 
Отушиште, да се јави во судот или да достави точ-
на адреса во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот. Во спротивно, судот ќе му постави вре-
менски старател, кој ќе се грижи за овој спор до 
неговото завршување. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 368/72. 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово води спор 
Тофиловски Пано од село Подбреѓе, против Крс-
тевски Панов Стојан, Крстевски Панов Петре и 
Крстевски Никодин ^ од село Подбреѓе, за закон-
ска издршка. Бидејќи тужениот Петре Крстевски 
сега е со непозната адреса и не се јавил на рас-
правата, се повикува во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот да се јави на судот или да 
достави точна адреса. Во противно ќе му биде по-
ставен старател кој ќе се грижи за неговите пра-
ва и обврски во спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 918/72. 
(Иб) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
меѓу Земјоделскиот комбинат — Тетово, против 
Рамадан Фериков Асани, за долг во вредност од 
993,30 динари. Бидејќи тужениот моментално не 
се наоѓа во село Горна Речица и е со непозната 
адреса, се повикува да се јави во рок од 30 дена, 
сметано од објавувањето на огласот, или да до-
стави точна адреса. Во противно ќе му биде по-
ставен старател, кој ќе се грижи за неговите пра-
ва и обврски по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 953/71. 
(117) 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 461, страна 2, книга VII е запишана под 
фирма: „Тргокооп" — претпријатие за внатрешен 
промет и застапништво на странски фирми — 
Скопје — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница во Скопје, 
ул. „Иво Рибар-Лола" број 60. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на автоде-
лови. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Тргокооп" — Скопје, со одлуката бр. 03-3440 
од 2.1Х.1971 година од одржаната седница на 2.1Х. 
1971 година. 

Раководител на продавницата е Караколев 
Георги. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Караколев Георги, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1083/71 од 11.11.1972 година. (355) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1352, страна 164, книга VII е запишан под 
фирма: Трговско претпријатие „Зем. промет" — 
Скопје — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Магацин на ул. „250" бр. 39, 
Скопје. Предмет на работењето на магацинот е 
складирање на прехранбени артикли. 

Раководител на магацинот е Коневски Цветко, 
Магацинот е основан од Советот на работната 

заедница на Трговското претпријатие „Зем про-
мет" — Скопје, со одлуката бр. 76/5 од 20.1Х.1971 
година. 

Магацинот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1098/71 од 14.11.1972 година. (356) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека бо регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 172, книга VII е запишана под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Трес-
ка" — Скопје — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Продавница во 
Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 105. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на мебел, 
електро-разладни уреди за домаќинството, радио 
и ТВ апарати, теписи, лустери, нафтени печки и 
машини за шиење. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Трес-
ка" — Скопје, со одлуката бр. 02-11861/84 од 1.ХП. 
1971 година. 

Раководител на продавницата е Тодоровски 
Драган. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1242/71 од 17.11.1972 година. (357) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 88, страна 545, книга V е запишана под 
фирма: „Европа" Фабрика за чоколади, вафли 
и бонбони — Скопје — Организација на здру-
жен труд, без ствој ство на правно лице—продав-
ница број 4 во Скопје, ул. „Илинденска" б.б. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на бонбони — бонбониера. 

Продавницата е основана од работничкиот 
совет на Фабриката за чоколади, вафли и бонбо-
ни „Европа" — Скопје, со одлуката бр. 4754 од 
одржаната седница на 25.VI. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Петкана Чи-
влачка. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 944/71 од 23.11.1972 година. (389) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1531, страна 181, книга VII е запишана 
под фирма: Електротехничка монтажно-инста-
латерска задруга „Електро-Скопје" — Скопје, ул. 
„Српска" б.б. Предмет на работењето на задругата 
е вршење на електроинсталатерска дејност. 

Задругата е основана од членовите на задру-
гата: Лејковски Живко, Марковски Томе Петко, 
Ристевска Благоја Вера, Ристовски Иван Томе, 
Тортевски Славко Мане, Димовски Горѓи Слав-
ко, Дурак Гани Бајрам, Мојсовски Душан Трајан, 
Стојанов Никола Благоја и Димов Андреја Петар, 
согласно со записникот од одржаниот состанок на 
основачкото собрание на 15.1Х.1971 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Лејковски Живко, в.д. директор. 

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

бр. 30 од 21.11. 1972 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 388, страна 501, книга II е запишана под 
фирма: Експорт-импорт — Индустрија на кон-
фекциски, галантериски и трикотажни произво-
ди и трговија на големо и мало „Иднина" — Би-
тола — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница број 23 во 
Гостивар, ул. „Б. Јовановски" бр. 23. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на детска 
конфекција и крзнарски производи, текстилни, 
галантериски и др. стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот 
совет на „Иднина" — Битола, со одлуката бр. 
03-12901 од 3.1Х.1971 година од одржаната сед-
ница на 25ДШ1.1971 година. 

Раководител на продавницата е Беба Јашар. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува Беба Јашар, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 908/71 од З.И.1972 година. (391) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1533, страна 187, книга VII е запишана 
под фирма: Изолатерска оптичка задруга „Изо-
оптик" — Скопје, „Пазарче Драчево", б.б. насел-
ба Драчево. Предмет на работењето на задругата 
е изолатерска дејност за топлотни уреди и оп-
тичарска. 

Задругата е основана од членовите на задру-
гата: Јовановски Круме, Вузаи Лоренц, Хаскај 
Фетах, Рамука Рамадан, Топојани Ќемал, Мани 
Ракип, Фера Тефик, Вучковиќ Зоран, Илиевски 
Славе и Младеновски Трајче, согласно со запис-
никот од основачкото собрание одржано на ЗЈ. 
1972. година. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Јовановски Круме, в.д. директор и 
Вузаи Лоренц, во границите на овластувањето. 

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

бр. 165 од 25.11.1972 година. (392) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаниве, 
рег. бр. 1535, страна 191, книга VII е запишано 
под фирма: Земјоделска задруга „Црвен камен", 
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село Видовиште, Кочанско — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — 
Претставништво — Скопје, ул. „Битпазарска" бр. 
41. Предмет на работењето на претставништвото 
е склучување на договори за купопродажба во 
име и за сметка на задругата во врска со пред-
метот на работењето на задругата. 

Раководител на претставништвото е Попов-
ски Тане. 

Претставништвото е основано од задружниот 
совет на Земјоделската задруга „Црвен камен", 
село Витолиште, со одлуката бр. 07-1087/1 од 7. 
1Х.1971 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Поповски Тане, во границите на 
овластувањето. 

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

бр. 1156/71 од 22.11.1972 година. (394) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 178, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" — увоз-извоз — Скоп-
је — Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Продавница број 60, ул. „Бит 
пазар", Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е печење, мелење и продажба на ка-
фе преку шалтер. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Центроколонијал" — увоз-извоз — Скоп-
је, со одлуката од одржаната седница на 8.ХП. 
1971 година. 

Раководител на продавницата е Стојковски 
Стојан. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 14 од 24.11.1972 година. (395) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаниве, 
рег. бр. 1536, страна 198, книга VII е запишана под 
фирма: Здружено претпријатие „Чајавец зрак" — 
Индустрии^ . за електроника, преттмчча механика 
и автоматика — Организација „Чајавец" електро-
ника, електромеханика, аутоматика — Бања Лу-
ка — Организација на здружен труд — Технич-
ки сервис — Скопје, ул. „707" бр. За. Предмет на 
работењето на техничкиот сервис е поправка на 
телевизори и радиоапарати. 

Продавницата е основана од работничкиот 
совет на Претпријатието „Чајавец" — Бања Лу-
ка, со одлуката од одржаната седница на ЗЛ/Т.1971 
година. 

Раководител на продавницата е Стефановиќ 
Милан. 

Техничкиот сервис во Скопје ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува Стефановиќ Милан, ра-
ководител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 1183/71 од 24.11.1972 година. (396) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 383, книга И е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат —• Те-
тово — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница во Тетово, 
ул. „Гоце Делчев" („Два бреста"). Предмет на ра-
ботењето на продавницата е вршење промет со 
прехранбени продукти, млеко и млечни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот 
совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — 
Тетово, со одлуката бр. 02-1601 од 25.111.1971 го-
дина, од одржаната седница на 25.111.1971 година. 

Раководител на продавницата е Костовски 
Петре. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1020/71 од 15.11.1972 година. (397) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
р*ег. бр. 669, страна 348, книга VI е запишана под 
фирма: Деловно-здружение „Агромакедонија" за 
полјоделство и механизација — село Сарај — 
Скопско — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница „Саат 
Кула" во Гостивар, ул. „Борис Кидрич бр. 43. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од „Агромакедони-
ја — деловно здружение за полјоделство и меха-
низација — село .Сарај, со одлуката бр. 0201-205 
од 27ЛШ1.1971 година, на советот на работната 
заедница. 

Раководител на продавницата е Сулејман Аб-
дулхади. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Деловното здружение, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 1174/71 ОД28.П.1972 година. (420) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 409, книга II е запишана под 
фирма: „Македонија" — угостителско претприја-
тие — Гостивар — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Продавница за 
самопослужување во Гостивар, ул. „Борис Ки-
дрич" бр. 4. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот 
совет на „Македонија" — угостителско претпри-
јатие — Гостивар, со одлуката од одржаната сед-
ница на 17.Х1.1971 година. 

Раководител на продавницата е Трпески Ти-
мотија, 

Продавницата за самопослужување во Гости-
вар ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
матичното претпријатие, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 77 од 24.11.1972 година. (421) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15.ХИ.1970 година, рег. бр. 21/56, книга II е запи-
шано следното: Мермерниот комбинат од Прилеп 
престана со својата работа и се брише од реги-
старот на стопанските организации, кој го води 
овој суд, поради присоединување кон Претприја-
тието за увоз-извоз „Вардар" од Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 03-984 од 31.111.1970 година од работ-
ничкиот совет на Мермерниот комбинат — Прилеп 
одлуката на работничкиот совет на Претпријатие-
то за увоз-извоз „Вардар" — Скопје од 30.ШД970 
година и решението Фи. бр. 769 од 30.Х.1970 го-
дина на Окружниот стопански суд во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 623/70. (243) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 15, страна НО, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Прет-
пријатието; „Стокопромет" — експорт — импорт 
— Скопје се проширува и со следната дејност 
стопанисување со станбени и други згради што се 
сопственост на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 930/70 од 26.11.1971 година. (483) 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 6 декември 1972 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, Продавницата во Скопје, населба „Аз-
токоманда" на Претпријатието „Стокопромет" — 
експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката 
на работничкиот совет, од одржаната седница ка 
23.11.1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 398/70 од 8.1У.1971 година. (827) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 4 во Скопје, ул. 
„Водњанска" број 40, на Претпријатието „Стоко-
промет" —• експорт-импорт — Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 23.11.1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 398 од 8ЈУ.1970 година. (828) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 5 во Скопје, улица 
„Рузвелтова" б.б., на Претпријатието „Стокопро-
мет" — експорт-импорт — Скопје, согласно со од-
луката на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 23.11.1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 398/70 од 8.1 V. 1971 година. (829) 

ното: Седиштето на Претпријатието за електрово-
довод и инсталација „Електроводомонт" — Скоп-
је, ул. „Беласица" број 6, се преместува во Скоп-
је, од ул. „Беласица" на ул. „254" број 8. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 948/70 од 9.У1.1971 година. (1183) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 761, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Дуќанот број 32, во Скопје, населба 
„Сингелиќ" на Производното претпријатие „Би-
љана" — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-958 
од 5ДЛ1971 година на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 9.ГУ.1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 454 од 21.УИ.1971 година. (1391) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 761, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 4 во Скопје, ул. 
„Славеј Планина" број 46, на Производното прет-
пријатие „Биљана" — Скопје, согласно со одлу-
ката број 02-959 од Ѕ.У.1971 година на работнич-
киот совет од одржаната седница на 9.1У.1971 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 456 од 21.УП.1971 година. (1393) 

КОНКУРСИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 6 во Скопје на ул. 
„135" б.б., на „Стокопромет" — претпријатие екс-
порт-импорт во Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 23. 
11.1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 398/70 од 8.1У.1971 година. (830) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 3 во Скопје, улица 
„Христо Ботев" (до зеленото пазарче) на Прет-
пријатието „Стокопромет" експорт-импорт — Скоп-
је, согласно со одлуката на работничкиот совет, од 
одржаната седница на 23.11.1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 398/70 од 8ЈУ.1971 година. (831) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 8, во Скопје, на-
селба „Драчево", ул. „2" б.б., на Претпријатието 
„Стокопромет" — експорт-импорт — Скопје, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на 23.11.1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 398/70 од 8ЈУ.1970 година. (832) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1112, страна 589, книга V е запишано след-

Конкурсната комисија на Градежната занает-
чиска монтажно-водоинсталатерска задруга „Маке-
донија" — Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за директор на задругата (реизбор) 

Покрај општите услови предвидени со законот, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

1. висока стручна подготовка — економски или 
технички факултет со 5 години работен стаж во 
таков вид на организација, на раководно место; 

2. средна подготовка (стручна школа) со работен 
стаж од 15 години а од кои најмалку 5 години на 
раководно место како раководител на организација 
од таков вид. 

Покрај молбата кандидатите треба да ги доста-
ват и следните документи: 

— документ за школска подготовка, 
— потврда за работен стаж и да провел на ра-

ководно место како и доказ дека работната орга-
низација ја водел успешно, 

— уверение дека не е осудуван и дека не е под 
истрага, 

— да ги поседува сите морално-политички ква-
литети, 

— извод од матичната книга на родените. 
Личниот доход се определува според Правил-

никот за распределба на средствата за личните до-
ходи на задругата. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Молбите комплетирани со потребната докумен-
тација да се доставуваат до конкурсната комисија. 

Некомплетната документација нема да се земе 
во разгледување, а за извршениот избор кандида-
тите ќе бидат писмено известени во рок од 8 дена 
по истекот на конкурсот. (1744) 

Стр. 878 — Бр. 40 
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Врз основа на член 70 од Статутот на устано-
вата, Комисијата за работни односи при Управата 
за водовод и канализација — Струга 

распишува 
К О Н К У Р С 

за прием на раководител на погонот ЗАНАЕТ-
ЧИСКА РАБОТИЛНИЦА 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

•—• да има завршено средно техничко училиш-
те, со над 5 години практична работа во градеж-
ништвото, или 

— да има стручна подготовка за ВИСОКОКВА-
ЛИФИКУВАН водоинсталатер. 

Кон молбата кандидатот треба да ги приложи 
следните документи: 

— диплома за завршено средно техничко учи-
лиште и потврда за стаж или диплома за високо-
квалификуван водоинсталатер, 

—• извод од матичната книга на родените, 
—• уверение за здравствената состојба. 
Молбите се поднесуваат на адреса: Управа за 

водовод и канализација, Струга, пошт. фах 58. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. (1742) 

Управниот одбор на Хемиската индустрија „Про-
летер" — Скопје, врз основа на член 3, став 3 и 
член 7 од Правилникот за работни односи, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР 
Кандидатот треба да ги исполнува општите 

услови од член 21 од ОЗРО и посебните: 
—• да има завршено економски факултет. 
— да има проведено најмалку 5 години во ко-

мерцијална струка, а од тоа 2 години на раковод-
но место, 

— да не е осудуван и да не е под истрага — 
доколку кандидатот не е во работен однос. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи. 

Конкурсот е отворен до пополнувањето. 
За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 

бидат известени во рок од 10 дена по извршениот 
прием. П 743) 

Врз основа на член 146 од Статутот на прет-
пријатието за изработка на постелина, тапацирана 
и кројачка вата и кокос — капи, „Слога" — Скопје, 
населба Бутел И, КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР И РЕИЗБОР НА РАКОВОДНИ РАБОТНИ 
МЕСТА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА РАКОВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 
(реизбор) 

1. ШЕФ НА КОМЕРЦИЈАЛНО ОДДЕЛЕНИЕ 
2. ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО — не е реизбор — 
3. СЕКРЕТАР 

Покрај општите услови, предвидени со ОЗ РО, кан-
дидатите треба да ги исполнуваат и следните ус-
лови: 
Под 1. — висока или виша стручна спрема, еко-

номско-комерцијаден смер, со над 3 го-
дини работен стаж. Регулирана воена об-
врска; 
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Под 2. — економски факултет со над 4 години 
практика; 

— виша стручна спрема со 5 години прак-
тика во книговодството; 

— средна стручна спрема, економски смер, 
со над 8 години практика; 

Под 3. — виша стручна спрема, управно-правен 
смер со 4 години практика; 

—• средна стручна спрема — управна или 
соодветна — со над 6 години практика. 

Кандидатите се должни кон пријавата да ги при-
ложат потребните документи. 
Пријавите со ^комплетирани документи нема да 
се земаат во предвид. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. 
Пријави со прилозите се поднесуваат на горната 
адреса. 

Советот на Гинеколошко-акушерската клиника 
при Медицинскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 
ЛЕКАР АНЕСТЕТИЧАР И ДИПЛОМИРАН ХЕМИ-

ЧАР ВО КЛИНИЧКАТА ЛАБАРАТОРИЈА 

Кандидатите за овие работни места, покрај 
општите услови од Основниот закон за работните 
односи, треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

за лекар анестетичар: 
— да има завршен медицински факултет, 
— да има положен стручен испит. 
за хемичар во Клиничката лабараторија: 
— да има завршен природно-математички или 

фармацевтски факултет. 
Молбите со потребната документација се под-

несуваат писмено на следната адреса: Гинеколош-
ко-акушерска клиника при Медицинскиот факул-
тет Скопје — 91001, Водњанска 17. 

Рокот за поднесување на молбите е петнаесет 
дена од објавувањето на конкурсот. 

Недокументирани и неблаговремено поднесени 
молби нема да се земаат во предвид при разгле-
дувањето. 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ 

ЗА ИЗБОР — РЕИЗБОР НА ДИРЕКТОР И НА 
РАКОВОДИТЕЛИ НА РАКОВОДНИ РАБОТНИ 
МЕСТА ВО ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКАТА 
КЛИНИКА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

— СКОПЈЕ 

У с л о в и : 

Под Б. 
За раководител на работното место „Отсек за 
анестезија и реанимација" 

— да е наставник на медицински факултет, спе-
цијалист од истата гранка, 

— асистент или лекар специјалист, хабилитирал 
или докторирал на таа гранка, 

— примариус или лекар специјалист без хабили-
тација односно докторат, 

— да има најмалку пет години практика во таа 
гранка. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ — 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на еден соработник по генетика и се-
лекција во Шумско-експерименталната станица — 
Битола, во звањето виш научен соработник. 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

— да има завршен земјоделско-шумарски фа-
култет; 

— да ги исполнува општите услови по Законот 
за организација на научните дејности („Сл. весник 
на СРМ", 9/67); 

— да има најмалку 10 години работен стаж 
во научна организација. 

Со пријавата за Конкурсот кандидатот треба 
да приложи потребни документи дека ги исполну-
ва наведените услови, список на научни и стручни 
трудови и самите трудови. 

Рок за пријавување на овој конкурс е 15 дена 
од неговото објавување во „Сл. весник на СРМ". 

Конкурсната комисија за избор на директор на 
Земјоделската задруга „Младост" од е. Борисово, 
Струмичко 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за повторен избор на директор на Задругата 
Покрај општите услови предвидени со ОЗРО 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има завршено средно-земј оде леко учили-
ште со над 5 години работно искуство, или 

— да има завршено осмогодишно училиште и 
10 години работно искуство. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото 
објавување. 

Молбите со потребната документација се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на Задругата. 

Работната заедница на „Макпром" — Скопје 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Самостоен референт по механографија (при-

правник) 
2. Самостоен референт по опрема (приправник) 
Покрај општите услови предвидени со ОЗРО, 

кандидатите треба да ги исполнуваат следните по-
себни услови: 

Под точка 1. — да има завршено природио-ма-
тематички факултет, 

Под точка 2. — да има завршено машински фа-
култет — I степен или виша техничка школа. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 

Молбите се поднесуваат до работната заедница 
на претпријатието, на ул. „124" бр. 16 — реон 30 
Скопје. Тел. 24-401 

Закон за дополнување на Законот за ре-
публичките придонеси и даноци на граѓа-
ните — — — — — — — — — — 857 
Закон за угостителската дејност и за ми-
нималните технички услови на угостител-
ските објекти — — — — — — — 857 
Закон за изменување на Законот за ми-
нималниот личен доход на работниците 860 
СЗакон за игри на среќа — •— — — — 860 
Закон за ослободување од обврската за 
полагање депозит при инвестициони вло-
жувања за определени нестопански инве-
стиции од областа на културата и соци-
јалната дејност — — — — — — — 864 
Закон за евиденција на недвижностите 
во општествена сопственост — — — — 865 
Закон за санитарната инспекција — — 866 
Закон за распределба на средствата на 
Социјалистичка Република Македонија за 
инвестиции во стопанството за периодот 
1973—1975 година — — — — — — 869 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Републичкиот фонд за креди-
тирање побрзиот стопански развиток на 
недоволно развиените краишта — — — 870 

Закон за престанок на важењето на За-
конот за уредување и одржување на зе-
лените површини — — — — — — 870 
Закон за правосудниот испит — — — 871 
Закон за Високата економска школа во 
Прилеп — — — — — — — — — 8 7 2 

Закон за изменување на Законот за фи-
нансирање на определени форми на оп-
штествена заштита на децата — — — 873 
Одлука за Програмата за развиток на 
мрежата на медицинските единици на се-
ло во СРМ од 1973 до 1975 година — — 873 
Одлука за разрешување и именување на 
претседател на Републичкиот совет за ко-
ординација на научните дејности — — 874 
Одлука за именување на претседател на 
Републичкиот фонд за унапредување на 
индивидуалното земјоделство — — — 875 
Одлука за изменување на Одлуката за из-
бор на претседатели и членови на посто-
јаните одбори и комисии на Просветно-
културниот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија — — 875 

СОДРЖИНА 

Страна 

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