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398. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО 

НА ИМОТОТ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за пријавување и испитува-
ње потеклото на имотот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 9 декември 1976 година. 

Број 06-3227 
9 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ 

ПОТЕКЛОТО НА ИМОТОТ 

Член 1 
Во Законот за пријавување и испитување по-

теклото на имотот („Службен весник на СРМ", 
број 20/74), член 4 се менува и гласи: 

„На испитување потеклото подлежи имотот што 
граѓанинот го има на денот на влегувањето во сила 
на овој закон, како и имотот стекнат во времето 
на неговото важење. 

На испитување потеклото подлежи и оној имот 
што граѓанинот го подарил, отуѓил или на друг 
начин го пренесол на член на неговото семејство 
или на други лица, или го употребил на друг 
начин". 

Член 2 
По член 4, се додаваат два нови членови — 4-а 

и 4-6, кои гласат: 
„Член 4-а 

Како имот стекнат на незаконски начин се 
смета особено: 

— имотот стекнат врз основа на договор за из-
градба или купување на зграда или друга недвиж-
ност, договор за купување на подвижни предмети, 
или друга правна работа склучена со општествено 
правно лице под поповолни услови од пропишаните 
или вообичаените, со што е стекната општествено 
неоправдана корист; 

— имотот стекнат со средства добиени врз осно-
ва на договор за кредит склучен со користење на 
привилегии, општествена положба или јавни овлас-
тувања, како и имотот стекнат со ненаменско ко-
ристење на кредитот; 

— имотот стекнат со користење на услуги од 
општествени правни лица без надоместок или по 
пониски цени од стварните; 

— имотот стекнат со недозволен промет на гра-
дежно неизградено земјиште во општествена соп-
ственост, како и со располагање со станарско право 
спротивно на законот; 

— имотот стекнат со средства остварени со вр-
шење на недозволена дејност или вршење дејност 
без одобрение од надлежен орган и 

— имотот стекнат со наследство, ако оставите-
лот тој имот го стекнал на незаконит начин. 

Член 4-6 
Постапка за испитување потеклото на имотот 

нема да се води кога имотот е стекнат со работа во 
странство, освен ако дејствијата со кои е стекнат 
претставуваат кривично дело според прописите на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 3 
Член 5 се менува и гласи: 
„Имотот одземен во постапката за испитување 

потеклото на имотот станува општествена сопстве-
ност, а правата, обврските и одговорностите во по-
глед на користењето, управувањето и располагање-
то со општествените средства што се однесуваат на 
подвижниот имот и се пренесуваат на општината 
на чие подрачје граѓанинот има живеалиште, до-
дека правата, обврските и одговорностите во поглед 
на општествените средства што се однесуваат на 
недвижниот имот и се пренесуваат на општината 
на чие подрачје се наоѓа тој имот. 

Ако во постапката се утврди дека е оштетено 
определено општествено правно лице, имотот стек-
нат на незаконит начин се одзема во негова полза 
и тоа во висина на оштетувањето". 

Член 4 
Член 6 се менува и гласи: 
„Ако во постапката се утврди дека незаконски 

стекнатиот имот граѓанинот го подарил или на 
друг начин го отуѓил во полза на членовите на 
неговото семејство или други лица, од него ќе се 
одземе друг имот во противвредност, а доколку тоа 
не е можно, незаконски стекнатиот имот ќе се од-
земе од оној на кого му е пренесен, освен од совес-
ниот прибавувач по основ на двострано товарни 
правни дела кој не е член на семејството на гра-
ѓанинот". 

Член 5 
По член 6 се додава нов член 6-а кој гласи: 
„Ако граѓанинот против кого се води постапка 

умре, постапката за испитување потеклото на имо-
тот ќе се доврши, а имотот стекнат на незаконит 
начин ќе се одземе од наследниците, доколку него 
го стекнале по основ на остварени наследни 
права". 

Член 6 
Во член 7 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Општинската комисија ја именува собранието 

на општината, а Републичката — Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија". 
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Член 7 
Став 1 на член 9 се заменува со два нови ста-

вови кои гласат: 
„Општинската комисија поведува и води по-

стапка за испитување потеклото на имотот според 
местото на живеалиштето односно престојувалиш-
тето на граѓанинот. 

Ако не може да се утврди живеалиштето, од-
носно престојувалиштето на граѓанинот, постапката 
се поведува и се води според местото каде се нао-
ѓа имотот". 

Член 8 
По член 9 се додава нов член 9-а, кој 'гласи: 
„Општинската, односно Републичката комисија 

ги информира самоуправните организации, органи-
те на работничката контрола и другите заинтере-
сирани органи и организации за причините од кои 
потекнуваат општествено неоправданите социјални 
разлики и појави на незаконско стекнување на 
имот. 

Општинската и Републичката комисија за сво-
јата работа му поднесуваат извештај на собранието 
на општината, односно на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, а општествено-
политичките организации ги известуваат по нивно 
барање". 

Член 9 
Во член 10 се додава став 2, кој гласи: 
„За вршење на работите од став 1 на овој член 

собранието на општината може да утврди да се 
формира посебна стручна служба". 

Член 10 
Во став 1 на член 11, по зборот „члена", се 

става точка, а зборовите: „што ги именува Изврш-
ниот совет" се бришат. 

Член 11 
Став 1 на член 14 се менува и гласи: 
„Јавниот обвинител, јавниот правобранител, оп-

штествениот правобранител на самоуправувањето, 
органите на управата, Службата на општествено-
то книговодство и органите на работничката кон-
трола ќе поднесат предлог за поведување постапка 
за испитување потеклото на имотот до општинската 
комисија, ако во вршењето на работите од нивната 
надлежност дознаат за факти кои укажуваат дека 
некој граѓанин стекнал имот на незаконит начин. 

Иницијатива за поведување постапка можат да 
дадат и организациите на здружен труд, месните 
заедници, општествено-политичките и општествени-
те организации и други општествени правни лица, 
ако дознаат за факти кои укажуваат дека некој 
граѓанин стекнал имот на незаконит начин". 

Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5. 
По став 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„Општинската комисија е должна да го раз-

гледа предлогот, односно иницијативата, од ставо-
вите 1, 2 и 5 од овој член и по него да се про-
изнесе најдоцна во рок од 30 дена по приемот". 

Член 12 
Член 16 се менува и гласи: 
„Ако врз основа на добиениот предлог, односно 

иницијативата од органите и организациите од член 
14 од овој закон, или прибраните податоци, општин-
ската комисија оцени дека постои основ за поведу-
вање постапка за испитување потеклото на имотот, 
ќе донесе решение за поведување постапка. 

По поведување на постапката за испитување по-
теклото на имотот, комисијата ќе го повика гра-
ѓанинот да поднесе пријава за потеклото на имо-
тот. Кон пријавата граѓанинот е должен да при-
ложи или предложи докази за потеклото на имотот 
и тоа во рок што ќе му го одреди комисијата, а 
кој не може да биде покус од 30 дена. 

Комисијата е должна на граѓанинот и на под-
носителот на предлогот да му достави решение за 
поведување постапка, а решението дека нема место 
за поведување постапка на подносителот на пред-
логот и на јавниот правобранител. 

Против решението со кое се поведува постапка 
не може да се из јави жалба, а против решението 
со кое се утврдува дека нема место за поведување 
постапка, подносителот на предлогот и јавниот пра-
вобранител можат да из јават жалба. 

Со поведувањето на постапката комисијата е 
должна да изврши попис на имотот на граѓанинот и 
да донесе решение за забрана на отуѓувањето и 
оптоварувањето на имотот на граѓанинот до завр-
шување на постапката. 

Против решението од претходниот став на овој 
член не може да се из јави жалба. 

Постапката за испитување потеклото на имо-
тот е јавна". 

Член 13 
Член 20 се менува и гласи: 
„Кога општинската комисија во текот на по-

стапката ќе утврди дека постои основано сомнение 
оти имотот е стекнат со кривично дело, ќе го изве-
сти надлежниот јавен обвинител, а ќе продолжи со 
постапката според одредбите на овој закон". 

Член 14 
Член 21 се менува и гласи: 
„Кога општинската комисија во текот на по-

стапката ќе утврди дека постои основано сомнение 
оти имотот е стекнат или настанат од непријавен 
доход односно приход, ќе продолжи со постапката 
и за тоа ќе го извести општинскиот орган на упра-
вата надлежен за приходи". 

Член 15 
По член 21 се додава нов член 21-а, кој гласи: 
„Ако општинската комисија во текот на постап-

ката утврди дека недвижниот имот на граѓанинот 
го надминува законскиот максимум, а постапката ја 
запрела во смисла на член 25 од овој закон, долж-
на е за тоа да го извести општинскиот орган на 
управата надлежен за имотно-правни работи". 

Член 16 
Во член 22 се додаваат два нови ставови 2 и 3, 

кои гласат: 
„Личните доходи и приходи се смалуваат за 

износот на платениот данок, другите општествени 
обврски и придонеси. 

Не се сметаат за личен доход односно приход 
примањата исплатени како надоместок на трошо-
ците (дневници, патни трошоци, трошоци за одвоен 
живот, селидбени трошоци, теренски додаток, пау-
шални износи на име трошоци за патување, надо-
месток за службена облека, надоместок за корис-
тење на сопствен автомобил за службени цели и 
др.), освен ако граѓанинот докаже дека стварните 
трошоци биле пониски од примените надоместоци". 

Член 17 
По член 23 се додаваат 3 нови членови: 23-а, 

23-6 и 23-в, кои гласат: 

„Член 23-а 
Вредноста на имотот се утврдува: 
1. На недвижностите — според утврдената ку-

попродажна цена, односно според вистинската 
вредност на изградениот објект во времето на из-
градбата. 

Ако постои разлика меѓу договорената цена и 
прометната вредност во времето на стекнувањето 
на недвижноста како резултат на посебниот однос 
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меѓу граѓанинот и општественото правно лице, како 
вредност на недвижноста се зема прометната вред-
ност во времето на стекнувањето. 

2. На движностите — според набавната цена во 
времето на набавката. 

3. На благородните метали — според откупната 
цена од Народната банка на Југославија во вре-
мето на нивната набавка. 

Член 23-6 
Со цел да се утврди вредноста на имотот, оп-

штинската комисија може, по службена должност, 
да нареди вештачење. 

Член 23-в 
Во постапката за испитување потеклото на имо-

тот животните трошоци на граѓанинот против кого 
се води постапка и на членовите на неговото до-
маќинство што тој ги издржува, му се признаваат 
во висина на просечните трошоци според распо-
ложливите податоци на Републичкиот завод за 
статистика^ освен ако се утврди дека граѓанинот 
има значително поголеми односно ако граѓанинот 
докаже дека имал значително помали трошоци". 

Член 18 
Во член 24 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Решението од став 1 на овој член комисијата 

го донесува со мнозинство гласови од вкупниот 
број членови на комисијата". 

Член 19 
Во член 25 се додаваат два нови ставови кои 

гласат: 
„Со заклучокот од претходниот став комисијата 

ќе нареди симнување на забраната за отуѓување и 
оптоварување на имотот и ќе му го достави на на-
длежниот орган. 

Заклучокот од став 1 од овој член ќе се објави 
на соодветен начин, во целост или во изводи, до-
колку тоа го бара граѓанинот во рок од 30 дена 
од доставувањето". 

Член 20 
Во член 34 став 2 бројот „17 ст. 1" се заменува 

со бројот „16 ст. 2", по зборот „отуѓи", се додава 
запирка и зборовите: „оштети или. уништи", а збо-
ровите: „од 1 година" се заменуваат со зборовите: 
„до 1 година". 

Член 21 
По член 34 се додава нов член 34-а, кој гласи: 
„Одговорното лице во организацијата кое ќе 

одбие по барање на комисијата да даде податоци, 
во определениот рок од комисијата (чл. 15 од З а -
конот), по пријава на општинската комисија, ќе се 
казни за прекршок со парична казна од 500 до 
2.000 динари". 

Член 22 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат на 

сите случаи кои правосилно не се завршени до де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 23 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија да утврди пречистен текст на Законот за 
пријавување и испитување потеклото на имотот. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

399. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ФИНАНСИРАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ПРИХОДИ 

ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за организација и финансирање на Службата 
за приходи во Социјалистичка Република Маке-
донија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 9 декември 1976 година. 

Број 06-3226 
9 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА 
ПРИХОДИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за организација и финансирање 

на Службата за приходи во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ", број 
42/68), во член 3, став 3 се менува и гласи: 

„Повеќе општини можат да формираат заед-
нички орган на управа за приходи." 

Во став 4 зборовите: „односно службите", се 
бришат. 

Член 2 
Во член 12 став 2 се брише. 

Член 3 
Член 13 се менува и гласи: 
„Како општествено тело во органот за приходи 

на општината се формира совет на корисниците на 
приходите. 

Советот на корисниците на приходите: 
— дава мислење за прашањата за внатрешната 

организација и систематизација на работните ме-
ста, како и за прашањата за унапредување на ра-
ботата на органот за приходи; 

— ја разгледува годишната завршна сметка на 
придонесите и даноците, повремените и годишните 
извештаи за работата на органот за приходи и му 
предлага мерки на собранието на општината, со-
бранијата на самоуправните интересни заедници, на 
раководителот на органот и на работната заедница 
на органот, со цел за унапредување на работата и 
ефикасноста на органот; 

— укажува на потребата од донесување на 
прописи што се однесуваат на прашањата од обла-
ста на придонесите, даноците и таксите; 

— дава мислење за именување, реизбор и за 
разрешување на раководителот на органот за при-
ходи на општината и 

— врши и други работи што ќе му се стават во 
надлежност од страна на собранието на општината. 

Во советот на корисниците се именува по еден 
делегат од секоја самоуправна интересна заедница 
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во општината, за чија сметка органот врши облог 
и наплата на приходите, од работната заедница на 
органот и претставник на општината што го име-
нува собранието на општината. 

Поблиски прописи за составот, бројот, траењето 
на мандатот и начинот на изборот на членовите на 
советот на корисниците донесува собранието на 
општината." 

Член 4 
Член 14 се менува и гласи: 
„Финансирањето на органот за приходи во оп-

штината се врши преку издвојување средства од 
бруто наплатените приходи по единствен процент 
што го утврдува собранието на општината по пред-
лог од советот на корисниците на приходите. 

Издвојувањето на средствата се врши од сите 
бруто наплатени приходи на општествено-политич-
ките заедници, самоуправните интересни заедници, 
месните заедници и другите корисници за кои утвр-
дувањето на обврските за плаќање и наплатата, 
или само наплатата, му се ставени во надлежност 
на органот за приходи на општината. 

Средствата од претходниот став се уплатуваат 
на посебна жиро-сметка на органот за приходи на 
општината. 

Издвојувањето на средствата според одредбите 
од овој член го врши Службата на општественото 
книговодство." 

Член 5 
Во член 15 став 2 се менува и гласи: 
„Актот за систематизација и условите за ра-

бота на работните места во општинскиот орган на 
управата за приходи и финансискиот план се до-
несуваат по претходно мислење на советот на ко-
рисниците". 

Член 6 
Член 16 се менува и гласи: 
„Собранието на општината и органот на упра-

вата за приходи на општината ќе ги усогласат сво-
ите општи акти за организација и финансирање 
на органот за приходи најдоцна до 31 март 1977 
година." 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1977 година. 

400. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

Член 1 
Во Законот за заштита на спомениците на кул-

турата („Службен весник на СРМ" бр. 24/73) став 
4 на член 74 се брише. 

Член 2 
Во член 2, во првиот ред, зборот „спомениците", 

се заменува со зборот „споменици", а во третиот ред 
зборот „знаења" се заменува со зборот „значење". 

Член 3 
Во член 28, став 1, во првиот ред, бројот „шест" 

се заменува со бројот „шеесет". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

401. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИ-

РОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за заштита на природните реткости, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Соборот на општи-
ните, одржани на 9 декември 1976 година. 

Број 06-3234 
9 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕ-

НИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

Се прогласува Законот за изменување на З а -
конот за заштита на спомениците на културата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 9 декември 1976 го-
дина, и на седницата на Собранието на Републич-
ката заедница за култура, одржана на 7 декември 
1976 година. 

Број 06-3235 
9 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 

НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

Член 1 
Во Законот за заштита на природните ретко-

сти („Службен весник на СРМ" бр. 41/73) став 4 во 
член 84 се брише. 

Член 2 
Во член 80, во четвртиот ред, по запирката се 

додава зборот „конзерватор" и се става запирка. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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402. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
'Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИОТЕКАРСКАТА 

ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на З а -
конот за библиотекарската дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 9 декември 1976 го^ 
дина, и на седницата на Собранието на Републич-
ката заедница за култура, одржана на 7 декември 
1976 година. 

Број 06-3231 
9 декември 1976 година 

Скопје _ 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИБЛИО-

ТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Законот за библиотекарската дејност („Служ-

бен весник на СРМ" број 17/74) став 4 на член 43 
се брише. 

Член 2 
Во член 43 став 1, во првиот ред, по зборот 

„звањето" се додава зборот „виш". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

403. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈСКАТА 
ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на З а -
конот за музејската дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 9 декември 1976 го-
дина, и на седницата на Собранието на Републич-
ката заедница за култура одржана на 7 декември 
1976 година. 

Број 06-3234 
9 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МУЗЕЈ-

СКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Законот за музејската дејност („Службен 

весник на СРМ" број 41/73) став 4 на член 33 се 
брише. 

Член 2 
Член 30 се менува и гласи: 
„Во звањето виш кустос може да биде избрано 

лице кое има академски степен магистер, или на ј -
малку 10 години работа како кустос, објавени или 
познати стручни работи од значење за унапреду-
вање на музејската дејност и способност за само-
стојно организирање на стручната работа. 

Во звањето кустос — советник може да биде 
избрано лице кое има докторат на науките или 
на јмалку 10 години работа како виш кустос, истак-
нати објавени или познати стручни работи од по-
себно значење за унапредување на музејската деј -
ност' и лице кое има постигнато извонредно знача ј -
ни резултати во развојот и унапредувањето на му-
зејската дејност". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

404. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за архивската дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 9 декември 1976 го-
дина, и на седницата на Собранието на Републич-
ката заедница за култура, одржана на 7 декември 
1976 година. 

Број 06-3236 
9 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВ-

СКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Законот за архивската дејност („Службен 

весник на СРМ" бр. 47/73) став 4 на член 54 се 
бршце. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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405* 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА ПОСТАПКАТА ПРЕД УСТАВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА И ЗА ПРАВНОТО ДЕЈ-

СТВО НА НЕГОВИТЕ ОДЛУКИ 

Се прогласува Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 9 декември 1976 година. 

Број 06-3232 
9 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ПОСТАПКАТА ПРЕД УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И ЗА ПРАВНОТО 

ДЕЈСТВО НА НЕГОВИТЕ ОДЛУКИ 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат основите на постап-

ката пред Уставниот суд на Македонија (во ната-
мошниот текст: Уставен суд) и правното дејство на 
неговите одлуки. 

П. ОСНОВИ НА ПОСТАПКАТА 

Член 2 
Постапката пред Уставниот суд се поведува: 
— со предлог на органите, организациите и 

заедниците како и на функционерите кои според 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
можат да поведат постапка за оценување на ус-
тавноста и законитоста (овластени предлагачи); 

— со решение на Уставниот суд, по повод ини-
цијативата за поведување постапка за оценување 
на уставноста и законитоста што со претставка ја 
даваат работните луѓе и граѓаните, општествено-
но литичките и други организации и здруженијата 
на граѓаните; 

— со решение на Уставниот суд по повод ини-
цијативата за поведување постапка за оценување 
на уставноста и законитоста што со претставка 
ја даваат органите на општествено-политичките за-
едници и другите органи, организациите на здру-
жениот труд, самоуправните интересни заедници, 
месните заедници, како и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници кога не се јавуваат како 
овластени предлагачи; 

— со решение на Уставниот суд за поведување 
постапка за оценување на уставноста и законитоста 
по сопствена иницијатива; 

— со предлог на собрание на општествено-по-
литичка заедница и на организација на здружен 
труд или друга самоуправна организација и заед-
ница за решавање на спор за права и должности; 

— со предлог на суд или орган на општествено-
политичка заедница, како и на други подносителот 
определени со овој закон за решавање на спор за 
надлежност. 

Член 3 
Кога постапката пред Уставниот суд се пове-

дува по предлог на собрание на општествено-по-
литичка заедница, предлог може да поднесе и се-
кој собор на собранието во рамките на својот дело-
круг. 

Кога постапката пред Уставниот суд се пове-
дува по предлог на организација на здружен труд, 
месна заедница, самоуправна интересна заедница и 
друга самоуправна организација и заедница, пред-
логот го поднесува органот на управување на орга-
низацијата, односно на заедницата. 

Член 4 
Кога ќе настане спор за права и должности 

меѓу Републиката и општината, меѓу две или по-
веќе општини, или меѓу нив и друга општествено-
политичка заедница, како и меѓу нив и организа-
циите на здружен труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници, предлог за поведување по-
стапка поднесува собранието на соодветната оп-
штествено-политичка заедница, како и органот на 
управување на организацијата на здружен труд и 
другата самоуправна организација и заедница чии 
права и должности се повредени. 

Член 5 
Кога ќе настане спор за надлежност меѓу суд и 

орган на општествено-политичка заедница, затоа 
што обата ја прифатиле надлежноста по ист пред-
мет, предлог за решавање на спорот за надлежност 
може да поднесе секој од органите меѓу кои на-
станал спорот, како и јавниот обвинител на Маке-
донија и општествениот правобранител на самоу-
правувањето. 

Кога ќе настане спор за надлежност затоа што 
и суд и орган на општествено-политичка заедни-
ца ја одбиваат својата надлежност по ист пред-
мет, предлог за решавање на спорот за надлеж-
ност може да поднесе секој којшто поради одби-
вањето на надлежноста не може да оствари свое 
право, како и јавниот обвинител на Македонија и 
општествениот правобранител на самоуправува-
њето. 

Член 6 
Предлогот со кој се поведува постапка пред Ус-

тавниот суд треба да содржи податоци врз основа 
на кои може непречено да се води постапката за 
оценување на уставноста и законитоста. 

Претставката со која се дава иницијатива за 
поведување постапка за оценување на уставноста и 
законитоста треба да ги содржи основните причини 
поради кои се бара оценување на уставноста и за-
конитоста. 

Член 7 
Постапката по повод на предлог од овластен 

предлагач се смета за поведена од денот на при-
емот на предлогот во Уставниот суд, односно од 
денот кога предлогот е испратен како препорачана 
пратка преку пошта. 

Постапката по повод на претставеа со која се 
дава иницијатива за оценување на уставноста и 
законитоста се смета за поведена од денот на до-
несувањето на решението за поведување на по-
стапка. 

Ако постапката е поведена по повод на прет-
ставка со која се дава иницијатива за оценување 
на уставноста на закон или уставноста и закони-
тоста на друг пропис или општ акт, односно на 
самоуправен општ акт кој престанал да важи, се 
смета дека постапката е поведена од денот на 
приемот на претставката. 

Кога постапката за оценување на уставноста и 
законитоста е поведена по сопствена иницијатива 
на Уставниот суд, постапката се смета за поведена 
од денот на донесувањето на решението за поведу-
вање на постапката. 
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Член 8 
По предлогот на овластен предлагач се води 

подготвителна постапка во која се прибираат по-
датоци и известувања потребни за одлучувањето. 

По претставката за давање иницијатива за по-
ведување постапка за оценување на уставноста и 
законитоста се вршат претходни испитувања со 
цел да се утврди постоењето на венови за поведу-
вање на постапка. 

Член 9 
Учесници во постапката пред Уставниот суд се: 
— овластените предлагачи од алинеја 1 на 

член 2 од овој закон; 
— органот на општествено-политичката заед-

ница и другиот орган односно функционерот што 
го донел прописот или другиот општ акт, чија 
уставност и законитост се оспорува; 

— органот што го донел самоуправниот општ 
акт односно органот на управување на организа-
цијата на здружен труд и другата самоуправна ор-
ганизација и заедница што го донел самоуправ-
ниот општ акт чија уставност и законитост се ос-
порува; 

— општествено-политичката заедница, органи-
зацијата на здружен труд и другата самоуправна 
организација и заедница меѓу кои се води спор 
за права и должности; 

— подносителот на предлогот за поведување 
спор за надлежност, како и судот и органот на 
општествено-политичката заедница што ја при-
фаќаат односно одбиваат надлежноста. 

Кога пред Уставниот суд се води постапка за 
оценување уставноста и законитоста на самоу-
правна спогодба или општествен договор, учесник 
во постапката е секоја организација и заедница 
или орган што ја склучиле самоуправната спогод-
ба, односно општествениот договор, или што на 
нив им пристапиле. 

Член 10 ^ 
Предлогот на овластениот предлагач, односно 

решението на Уставниот суд за поведување по-
стапка им се доставува на другите учесници во по-
стапката и им се определува рок за одговор на 
наводите во предлогот, односно во решението. 

Ако учесникот во постапката не достави одго-
гор во определениот рок Уставниот суд ќе го опре-
дели натамошниот тек на постапката. 

Одговор на предлогот односно на решението 
дава органот што го донел оспорениот акт, однос-
но органот на управување на организацијата на 
здружен труд и друга самоуправна организација, 
односно заедница, што го донеле оспорениот општ 
акт. 

Член 11 С 
Учесниците во постапката пред Уставниот суд 

ги претставуваат лицата кои со закон, со статут или 
со друг општ акт на органот, односно со самоу-
правен општ акт на организацијата или заедницата 
се овластени да ги претставуваат. 

Учесниците во постапката и нивните прет-
ставници можат да ги застапуваат и полномошни-
ци врз основа на посебно полномошно за заста-
пување пред Уставниот суд. 

Член 12 
Уставниот суд ќе го отфрли предлогот: 
— ако не е надлежен за одлучувањето по 

предлогот; 
— ако за истата работа веќе одлучувал и ако 

нема причини за поинакво одлучување; 
— ако предлогот не е поднесен во пропиша-

ниот рок; 
— ако постојат други процесни пречки за од-

лучување по предлогот. 

Ако предлогот за оценување на уставноста и 
законитоста е поднесен од неовластен предлагач, 
или од лице кое не е овластено да поднесува пред-
лог, предлогот ќе се смета како претставка за да-
вање иницијатива за поведување постапка. 

Член 13 
Уставниот суд, со оглед на околностите утвр-

дени во постапката, пред одлучувањето за устав-
носта и законитоста на пропис или на друг општ 
акт, односно самоуправен општ акт, може на орга-
нот на општествено-политичката заедница, односно 
на самоуправната организација или заедница што 
го донела актот чија уставност и законитост ја 
оценува, да им даде можност во определен рок да 
ја отстранат нивната несогласност со Уставот, од-
носно со законот. 

Член 14 
Уставниот суд ќе ја запре постапката: 
— ако во текот на постапката, законот, другиот 

пропис или општ акт, односно самоуправниот општ 
акт, бидат доведени во согласност со Уставот, од-
носно со законот; 

— ако во текот на постапката биде повлечен 
предлогот за оценување на уставноста односно за-
конитоста, а Уставниот суд не наоѓа основ да ја 
води постапката по сопствена иницијатива; 

—, ако во текот на постапката биде повлечен 
предлогот за решавање на спор за права и долж-
ности или предлогот за спор за надлежност; 

— ако се утврди дека поведувањето на постап-
ката било засновано врз погрешна фактичка со-
стојба; 

— ако во текот на постапката престанат про-
цесните претпоставки за натамошното водење на 
постапката. 

По исклучок од алинеја 1 на претходниот став, 
Уставниот суд не ќе ја запре постапката ако не е 
предвидена можност за отстранување на последи-
ците од неуставноста или незаконитоста на оспо-
рениот акт, а Судот смета дека таква можност 
требало да се предвиди. 

Член 15 
Уставниот суд, може на седница, без претход-

но одржување на јавна расправа, да донесува од-
луки: 

— ако оспорените одредби на законот, другиот 
пропис или општ акт, односно самоуправниот општ 
акт, се идентични со одредбите на законот, другиот 
пропис или општ акт, односно самоуправен општ 
акт, за кои Уставниот суд веќе одлучувал; 

— ако натамошното раз јаснување на предметот 
од страна на учесниците во постапката не е не-
опходно. 

Член 16 
На јавната расправа се покануваат учесниците 

во постапката. 
Отсуството на уредно поканетите учесници во 

постапката не го спречува Уставниот суд да ја 
одржи расправата и да донесе одлука. 

Член 17 
При испитувањето на уставноста и законитоста 

на пропис, друг општ акт или самоуправен општ 
акт Уставниот суд може да ја оценува уставно-
ста и законитоста и на одредбите на прописот, 
другиот општ акт, односно на самоуправниот општ 
акт, чија уставност односно законитост не е ос-
порена во предлогот, односно во претставката. 

Член 18 
Учесниците сами ги поднесуваат патните и дру-

гите трошоци во врска со постапката пред Устав-
ниот суд. 

Трошоците од претходниот став за другите по-
канети лица паѓаат на товар на Уставниот суд. 
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Член 19 
Во постапката пред Уставниот суд не се пла-

ќаат такси. 

Ш. ВИДОВИ НА ОДЛУКИ И НИВНОТО 
ПРАВНО ДЕЈСТВО 

Член 20 
Уставниот суд донесува одлука кога решава за 

суштината на работата, а во сите други случаи 
донесува решение. 

Одлуките и решенијата на Уставниот суд се 
образложени. 

Член 21 
При одлучувањето дали некој пропис или друг 

општ акт, односно самоуправен општ акт, ќе го 
поништи или ќе го укине, Уставниот суд ќе ги 
земе предвид сите околности што се од значење 
за заштитата на уставноста и законитоста, а осо-
бено тежината на повредата, природата и значе-
њето на повредата на правата на работните луѓе и 
граѓаните, или на самоуправните организации и за-
едници, односите што се воспоставени врз основа 
на оценуваниот пропис или друг општ акт, односно 
на самоуправниот општ акт, како и другите окол-
ности од значење за правната сигурност. 

Член 22 
Уставниот суд може со своја одлука да утврди 

дека не може да се применува пропис и друг 
општ акт донесен за извршување на закон што 
според одлука на Уставниот суд престанал да в а ж и 
или за извршување на пропис или општ акт на 
орган на општествено-политичка заедница или на 
самоуправен општ акт што со одлука на Уставниот 
суд се укинати или поништени. 

Член 23 
Во одлуката со која се утврдува дека законот 

престанал да в а ж и или дека пропис, друг општ 
акт или самоуправен општ акт се поништува или 
се укинува, Уставниот суд може да даде мислење 
кој пропис, друг општ акт или самоуправен општ 
акт, односно правни правила, ќе се применуваат до 
донесувањето на нов пропис, друг општ акт или 
самоуправен општ акт. 

Член 24 
Надлежниот орган што донел во прв степен по-

единечен акт врз основа на закон што според од-
луката на Уставниот суд престанал да важи, од-
носно врз основа на пропис или друг општ акт на 
орган на општествено-политичка заедница, или врз 
основа на самоуправен општ акт, што со одлука на 
Уставниот суд е укинат, е должен по барање од 
секој чие право е повредено со поединечниот акт, 
со измената на актот да ги отстрани последиците 
од тој акт, ако барањето е поднесено во рок од 6 
месеци од денот на објавувањето на одлуката на 
Уставниот суд и ако од доставувањето на поеди-
нечниот акт до донесувањето на одлуката на Ус-
тавниот суд не поминало повеќе од една година. 

Член 25 
Надлежниот орган што донел во прв степен по-

единечен акт врз основа на пропис или друг општ 
акт на орган на општествено-политичка заедница, 
или врз основа на самоуправен општ акт што со 
одлука на Уставниот суд е поништен, е должен по 
барање од секој чие право е повредено со поеди-
нечниот акт, со измената на актот да ги поништи 
или отстрани последиците од тој акт во рамките и 
на начин определен со одлуката на Уставниот суд 
и во зависност од карактерот на последиците, ако 
барањето е поднесено во рок од б месеци од денот 
на објавувањето на одлуката на Уставниот суд. 

Член 26 
Кога со одлуката на Уставниот суд не е опре-

делен начинот на отстранување на последиците на-
станати поради примена на поништениот пропис 
или друг општ акт, а се утврди дека со измената 
на поединечниот акт тие не можат да се отстранат, 
надлежниот орган што поединечниот акт го до-
нел во прв степен може да определи последиците 
да се отстранат со враќање во поранешна состојба, 
со надоместок на штета или на друг начин. 

Член 27 
При решавањето на споровите за права и дол-

жности меѓу Републиката и општината, меѓу две 
или повеќе општини и меѓу други општествено-
политички заедници, како и меѓу нив и органи-
зациите на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници, Уставниот суд може со сво-
ја одлука да утврди дека со акт или дејствие на 
една општествено-политичка заедница се повредени 
права и должности на друга таква заедница, од-
носно на организација на здружен труд или на 
друга самоуправна организација или заедница, или 
дека со акт или дејствие на организација на здру-
жен труд или друга самоуправна организација или 
заедница се повредени права и должности на оп-
штествено-политичка заедница. 

Во случаите од претходниот став Уставниот суд 
може со својата одлука да утврди обврска за од-
делна општествено-политичка заедница, односно за 
организација на здружен труд или за друга само-
управна организација или заедница, како и да 
определи да се отстранат последиците од таквиот 
акт или дејствие. 

Член 28 
Кога к а ј Уставниот суд се води спор за над-

лежност меѓу суд и орган на општествено-политич-
ка заедница заради тоа што и судот и органот 
на општествено-политичката заедница прифаќаат 
надлежност по ист предмет, Уставниот суд може 
да определи до донесување на неговата одлука, да 
се прекине постапката пред судот, односно пред 
органот на општествено-политичката заедница. 

Член 29 
Органите на општествено-политичките заедни-

ци, судовите и другите државни органи, организа-
циите на здружен труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници, како и носителите на самоу-
правни, јавни и други општествени функции се дол-
жни, во рамките на својот делокруг и овластува-
ња, да ги извршуваат одлуките на Уставниот суд. 

Уставниот суд во одделни случаи, ако природата 
на одлуката тоа го бара, утврдува кој орган е над-
лежен да ја изврши неговата одлука. 

Член 30 
Уставниот суд може да му предложи на собра-

нието на општествено-политичката заедница да 
преземе соодветна привремена мерка спрема самоу-
правна организација и заедница или спрема нивен 
орган заради неизвршување на одлука на судот 
со која е поништен или укинат самоуправен општ 
акт. 

Привремена мерка според претходниот став мо-
ж е да предложи и Извршниот совет на Собранието 
на СРМ заради обезбедување на спроведувањето на 
одлуките на Уставниот суд. 

Член 31 
Кога собрание на општина не извршува одлука 

на Уставниот суд, Извршниот совет на Собранието 
на СРМ ќе побара од собранието да постапи по 
одлуката на Уставниот суд и ќе го извести за тоа 
Собранието на СРМ. 

Кога извршен орган на собрание на општина 
не извршува одлука на Уставниот суд, Извршниот 
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совет на Собранието на СРМ ќе побара од изврш-
ниот орган да постапи по одлуката на Уставниот 
суд и ќе го извести за тоа собранието на општи-
ната. 

Кога општински орган на управата не извршува 
одлука на Уставниот, суд, Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ ќе го определи републичкиот ор-
ган на управата кој ќе го обезбеди извршувањето 
на одлуката на Уставниот суд. 

Член 32 
Заради обезбедување на извршувањето на од-

лука на Уставниот суд со чие неизвршување од ор-
ган на општина можат да се предизвикаат потеш-
ки штетни последици, Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ може, ако тоа го дозволува ка -
рактерот на одлуката на Уставниот суд, да ја извр-
ши одлуката или да определи републички орган 
на управата кој понепосредно ќе ја изврши, со 
обврска општината да ги надомести трошоците при-
чинети со тоа. 

Член 33 
Одлуките на Уставниот суд се објавуваат во 

Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Одлуките на Уставниот суд кои се однесуваат 
на пропис или друг општ акт на орган на општи-
ната или на друга општествено-политичка заедни-
ца, се објавуваат и во службеното гласило во кое 
тој пропис или друг општ акт бил објавен. 

Одлуките на Уставниот суд кои се однесуваат 
на самоуправен општ акт се објавуваат и во орга-
низацијата на здружен труд или другата самоуправ -
на организација или заедница на чиј акт се одне-
суваат, на начин на кој се објавуваат нејзините 
самоуправни општи акти. 

Уставниот суд може да определи и одделни ре-
шенија во целост или во извод да се објавуваат во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" или во службеното гласило на општи-
ната и другата општествено-политичка заедница, 
како и во организацијата на здружен труд или дру-
га самоуправна организација односно заедница на 
која се однесува решението. 

Одлуките и решенијата на Уставниот суд се 
објавуваат без надоместок. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да в а ж и Законот за Уставниот суд 
на Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
45/63). 

Член 35 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден 

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

106 
Врз основа на член 23 од Законот за утврдува-

ње на катастарскиот приход („Службен весник на 
СРМ" број 34/72), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на ден 9 декември 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З А П Р И С Т А П У В А Њ Е К О Н У Т В Р Д У В А Њ Е Н О В 
К А Т А С Т А Р С К И П Р И Х О Д В О С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 

Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

I 
Во текот на 1977 година се пристапува кон из-

вршување на сите подготвителни работи за утврду-
вање нов катастарски приход. 

П 
Предлогот за усогласување на катастарските 

спали Републичката комисија ќе му го достави на 
Собранието на СРМ со мислење по приговорите од 
собранијата на општините до 30 април 1977 година. 

Ш 
Со Републичкиот буџет за 1977 година ќе се 

обезбедат средства во износ до 3.500.000 динари и 
тоа: за ново утврдување и пресметување на катас-
тарскиот приход, и за воведување во катастарскиот 
операт. 

IV 
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 06-3225 
9 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
и н ж . Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

407. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерките 

за унапредување на сточарството и здравствената 
заштита на добитокот („Службен весник на СРМ", 
бр. 36/66), републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
З А П Р Е З Е М А Њ Е М Е Р К И З А З А Ш Т И Т А Н А Ж И -

В О Т Н И Т Е О Д З А Р А З Н И Т Е И П А Р А З И Т Н И Т Е 
Б О Л Е С Т И В О 1977 Г О Д И Н А 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1977 го-

дина ќе се организираат и спроведуваат потреб-
ните мерки за спречување и отстранување на след-
ните заразни и паразитни болести к а ј животните: 

1. Беснило; 
2. Туберкулоза; 
3. Бруцелоза; 
4. Антракс; 
5. Шушкавец; 
6. Чума к а ј свињите; 
7. Црвен ветар к а ј свињите; 
8. Краста; 
9. Атипична чума к а ј живината ; 

10. Заразна кривотница к а ј овците; 
11. Ентеротоксемија к а ј овците и заразен про-

лив к а ј јагнињата; 
12. Тифус к а ј живината и бел пролив к а ј пи-

лињата ; 
13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни 

паразити к а ј овците и говедата; 
14. Ехинококоза; 
15. Пироплазмоза; 
16. Заразни болести к а ј пчелите; 
17. Заразни болести к а ј рибите; 
.̂18. Метилавост; 
19. Заразно пресушување на вимето; 
20. Гангренозно воспаление на вимето к а ј ов-

ците; 
21. Лептоспироза; 
22. Лигавка и шап. 
Потребни мерки за спречување и отстранува-

ње ќе се преземаат и против други заразни и па-
р а з и т и болести к а ј животните од член 1 на За -
конот за заштита на животните од заразните бо-
лести што ја загрозуваат целата земја (Сојузен 
закон) и член 31 од Законот за мерките за унап-
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редување на сточарството и здравствената заштита 
на добитокот (Републички закон), доколку тие се 
појават или постои опасност да се појават. 

II 

1. Беснило 

Превентивна вакцинација на кучињата против 
беснилото ќе се изврши во целата Република од 3 
јануари до 31 март 1977 година, според планот што 
ќе го изработи ветеринарната станица во соглас-
ност со општинскиот орган на управата надлежен 
за ветеринарството. 

Вакцинацијата од претходниот став ќе се из-
врши со вакцината Е1игу. 

На превентивна вакцинација подлежат сите 
кучиња постари од 4 месеци. 

Кучињата кои до 31 март 1977 година не ќе 
имаат 4 месеци, како и кучињата што ќе се оку-
чат подоцна, превентивно ќе се вакцинираат во 
периодот од 1 септември до 31 октомври 1977 го-
дина, ако во тој период наполниле 4 месеци. 

Во периодот од 1 ноември до 31 декември 1977 
година општинскиот орган на управата надлежен 
за ветеринарството преку месните канцеларии ќе 
изврши регистрација на постојниот број на ку-
чиња во општината. 

2. Туберкулоза 

Во организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со одгледување на говеда ќе се изврши 
еднократна туберкулинизација на говедата поста-
ри од 3 месеци во периодот од 1 февруари до 31 
мај 1977 година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа точ-
ка ќе се изврши туберкулинизација на една тре-
тина од говедата на индивидуалните сточари во 
општината, постари од 3 месеци. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1977 
година ќе се изврши туберкулинизација најмалку 
на половината од предвидениот број говеда во прет-
ходниот став, а во периодот од 1 септември до 30 
ноември 1977 година ќе се изврши туберкулиниза-
ција на преостанатиот предвиден број говеда. 

О П Ш Т И Н С К И О Т орган на управата надлежен за 
ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Репуб-
личкиот закон, ќе ги определи населените места 
во кои ќе се изврши преглед на говедата на соп-
ствениците од став 2 на оваа точка, но така, што 
со нив да биде опфатено компактно подрачје на 
општината во кое не е вршена туберкулинизација 
во 1976 година, а во кое во текот на 1977 година 
ќе се земе крв од кравите, јуниците, биковите и 
јунчињата за преглед на бруцелоза. 

Туберкулинизација ќе се изврши и во населе-
ните места во кои туберкулозата била констати-
рана во 1976 година без оглед на тоа дали се нао-
ѓаат во подрачјето на општината во кое задолжи-
телно ќе се врши туберкулинизација или надвор 
од тоа подрачје. 

Населените места од претходниот став имаат 
првенство при спроведувањето на туберкулиниза-
цијата. 

Сите говеда што при туберкулинизацијата ќе 
покажат позитивна односно сомнителна реакција 
на говедски туберкулин подлежат на ретуберку-
линизација. Резултатот од ретуберкулинизацијата 
се смета за дефинитивен. 

Говедата што при туберкулинизацијата пока-
жат позитивна или сомнителна реакција на говед-
ски туберкулин, ќе се обележат со маркица и до 
ретуберкулинизацијата ќе се држат одвоено од 
другите говеда во стопанскиот двор на организаци-
јата на здружениот труд односно на индивидуал-
ниот сточар и ќе се третираат како да се заразени. 

Говедата од претходниот став, по барање на 
корисникот на општествени средства односно сопст-

веникот, за време на карантинот можат да се зако-
лат за негова сметка, но под контрола на надлеж-
ниот ветеринарен инспектор. 

Доколку во периодот помеѓу туберкулинизаци-
јата и ретуберкулинизацијата, позитивните и сом-
нителните реактори на говедски туберкулин забо-
лат со клинички знаци на туберкулоза, истите 
можат да се заколат со право на надоместок на 
штета, но по претходно одобрување на Управата 
за ветеринарна служба. 

Во стопанските дворови во кои се утврди ту-
беркулоза к а ј говедата, ќе се врши туберкулини-
зација на говедата секои два месеца, се додека к а ј 
сите говеда во тие стопански дворови не се добие 
негативен резултат за туберкулоза при две ту-
беркулинизации извршени еднаподруга. 

Нововнесените говеда за приплод во Репуб-
ликата задолжително ќе се туберкулинизираат н а ј -
доцна по два месеца од нивното внесување. 

Во стопанските дворови на организациите на 
здружениот труд и на индивидуалните сточари, во 
кои ќе се утврди туберкулоза к а ј говедата, задол-
жително ќе се изврши туберкулинизација на ж и -
вината и свињите. 

Во живинарските фарми на организациите на 
здружениот труд и на индивидуалните сточари што 
се занимаваат со производство на ј а јца и живина 
за расплод, ќе се изврши туберкулинизација на 
10% од кокошките. 

Во живинарските фарми од претходниот став, 
во кои се утврди туберкулоза к а ј кокошките, ќе 
се изврши туберкулинизација на сите кокошки и 
колење на туберкулозните кокошки секои два ме-
сеца, се додека к а ј сите кокошки не се добие нега-
тивен резултат на туберкулоза при две туберкули-
низации извршени еднаподруга. 

3. Бруцелоза 

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на 
организациите на здружениот труд и на индиви-
дуалните сточари што се занимаваат со одгледу-
вање на говеда, ќе се земе крв за преглед на бру-
целоза во периодот од 1 февруари до 31 мај 1977 
година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа точ-
ка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од една 
третина од кравите, јуниците, биковите и јунчи-
њата на индивидуалните сточари во општината. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1977 го-
дина ќе се земе крв на јмалку од половината од 
предвидениот број крави, јуници, бикови и јун-
чиња за преглед на бруцелоза од претходниот став, 
а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1977 
година ќе се земе крв од преостанатиот предвиден 
број крави, јуници, бикови и јунчиња. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Репуб-
личкиот закон, ќе ги определи населените места во 
кои ќе се изврши преглед од став 2 на оваа точка. 
Подрачјето на кое ќе се земе крв за преглед на 
бруцелоза треба да се совпаѓа со подрачјето на 
општината во кое ќе се врши туберкулинизација. 

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв од 
сите крави, јуници, бикови и јунчиња во населе-
ните места во кои бруцелозата била констатирана 
во 1976 година, без оглед на тоа дали тие населени 
места се наоѓаат на подрачјето кое е опфатено 
со задолжителниот преглед на бруцелоза к а ј гове-
дата или не. 

Населените места од претходниот став имаат 
првенство во земањето на крв. 

Од сите овци во населените места во кои е 
установен абортус к а ј овците со непозната етиоло-
гија ќе се земе крв за преглед на бруцелоза. 

Од сите маторици, женски назимчиња и нерези 
на општествените стопанства и индивидуалните сто-
чари, што се чуваат за расплод, ќе се земе крв за 
преглед на бруцелоза. 
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Во дворовите во кои ќе се установи бруцелоза 
к а ј луѓе, говеда, овци и свињи ќе се зема крв од 
сите приплодни говеда, свињи и овци секои три 
до четири седмици, се додека к а ј сите приплодни 
говеда, свињи и овци не се добие негативен резул-
тат за бруцелоза при три земања на крв еднопо-
друго. 

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за 
приплод во Републиката, задолжително ќе се земе 
крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 10-от ден 
од нивното внесување. 

4. Антракс 

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши 
еднократна вакцинација на добитокот (говедата, 
овците и коњите) против болеста антракс во перио-
дот од 1-ви април до 31 мај 1977 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок од претход-
ниот став не ги исполнуваат условите за вакцина-
ција против антраксот, како и грлата што ќе се 
отелат, ојагнат и ождребат подоцна, дополнително 
ќе се вакцинираат против антраксот кога ќе ги 
исполнат пропишаните услови. 

Како дистрикти на антраксот во смисла на оваа 
наредба ќе се сметаат населените места во кои 
антраксот е установен во последните 15 години 
(1962—1976 година). 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Ре-
публичкиот закон, ќе определи кои населени мес-
та на подрачјето на општината во смисла на став 3 
од оваа точка ќе се сметаат за антраксни дист-
рикти. 

Во сите населени места во кои во текот на 1977 
година се установи антракс ќе се изврши еднократ-
на вакцинација на добитокот (говедата, овците и 
коњите) против болеста антракс. 

Еднократна вакцинација на добитокот против 
антраксот ќе се изврши во сите организации на 
здружениот труд што се снабдуваат со ф у р а ж од-
надвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на 
антраксот односно кога не се знае неговото по-
текло. 

5. Шушкавец кај говедата 

Мерките пропишани за вакцинацијата на до-
битокот против антраксот, ќе се применуваат и 
против шушкавецот, со таа разлика што против 
шушкавецот ќе се вакцинираат само говедата, а 
како дистрикти на шушкавецот, во смисла на оваа 
наредба, ќе се сметаат населените места во кои 
шушкавецот е утврден во последните пет години 
(1972—1976 година). 

6. Чума кај свињите 

Задолжителна превентивна вакцинација на сви-
њите против чумата ќе се врши само во опште-
ствените свињарски фарми, според упатството на 
производниот завод чија вакцина ќе се употре-
бува. 

Ако ВО текот на годината се појави чума к а ј 
свињите во некое населено место, надлежниот оп-
штински ветеринарен инспектор ќе ги определи на-
селените места во кои ќе се изврши превентивна 
вакцинација на свињи против чумата. 

7. Црвен ветар кај свињите 

Превентивна вакцинација на свињите против 
црвениот ветар ќе се изврши во населените места 
и во организациите на здружениот труд што се 
сметаат за загрозени од оваа заразна болест. 

О П Ш Т И Н С К И О Т орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Републичкиот закон, ќе ги определи населе-

ните места и организациите на здружениот труд 
што одгледуваат добиток, што се сметаат за загро-
зени од црвениот ветар к а ј свињите. 

8. Краста 

Во населените места во кои крастата к а ј ов-
ците владеела во текот на 1976 година, најдоцна до 
крајот на април 1977 година, ќе се изврши преглед 
на овците. 

Прегледот од претходниот став, согласно член 
8 точка 1 од Законот за ветеринарната инспекција 
(„Службен весник на СРМ", бр. 45/73), го врши над-
лежниот ветеринарен инспектор односно овласте-
ната ветеринарна станица. 

Во стадата во кои при прегледот се утврди 
краста треба неодложно, а најдоцна 15 дена по 
стрижбата, да се изврши прво бањање на сите овци 
во тие стада. Второто бањање ќе се изврши 15 
дена по првото. Истовремено ќе се применуваат и 
други ветеринарно-санитарни мерки според постој-
ните прописи. 

Во стадата во кои во текот на 1977 година се 
установи краста, неодложно ќе се спроведе леку-
вање на болните овци односно двократно бањање 
на сите овци во заразените стада, а ќе се приме-
нуваат и други ветеринарно-санитарни мерки спо-
ред постојните прописи (дезинфекција и др.). 

Ако во некое населено место се утврди краста 
к а ј овците во едно стадо, ќе се изврши бањање на 
сите овци од заразеното стадо, како и на сите 
овци од стадата кои пред утврдувањето на болеста 
паселе на пасиштето на кое паселе и овците од 
заразеното стадо, односно на сите овци од стадата 
што минуваат по исти патишта по кои минувале 
овците од заразеното стадо. 

Овците од стадата што одат на летна испаша 
и во кои имало краста во текот на 1976 година од-
носно во кои ќе се појави таа во периодот пред 
тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе се 
избањаат на јмалку еднаш додека се на зимските 
пасишта. 

На сопствениците чии стада овци подлежат на 
бањање, според претходниот став, ако овците не 
биле избањати, надлежниот општински ветерина-
рен инспектор нема да им издаде одобрение нив-
ните стада овци да го напуштат зимското пасиште. 

Паралелно со мерките против крастата к а ј ов-
ците ќе се врши преглед и контрола по однос на 
крастата к а ј другите домашни животни и ќе се 
преземаат потребни ветеринарно-санитарни мерки 
за нејзиното сузбивање и искоренување. 

9. Атипична чума кај живината 

Задолжителна превентивна вакцинација на ж и -
вината против чумата ќе се изврши на територи-
јата на целата Република, според планот што ќе 
го одобри општината за 1977 година. 

Ако мерката од претходниот став се врши со 
вакцината „Ла Сота", ќе се спроведува двапати 
годишно и тоа првпат во периодот од 1 март до 31 
мај 1977 и вторпат во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1977 година. Притоа, во секое насе-
лено место меѓу првата и втората вакцинација тре-
ба да се запази интервал од околу 6 месеци. 

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши 
со сува „Муктезар" вакцина, таа ќе се спроведува 
еднаш годишно и тоа во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1977 година. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Републичкиот закон, поаѓајќи од епизоотио-
лошката состојба на подрачјето на општината, ќе 
определи која од напред споменатите вакцини ќе 
биде употребена на подрачјето на општината. 

Задолжителна превентивна заштита на пили-
њата и подмладокот ќе се врши со вакцината „Ла 
Сота" во текот на целата година сукцесивно спо-
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ред возраста на пилињата и подмладокот и упат-
ството на производителот на вакцината. 

Во организациите на здружениот труд зашти-
тата на кокошките, подмладокот и пилињата ќе се 
врши периодично и континуирано според возраста 
на живината и упатството на производителот чија 
вакцина се употребува. 

10. Заразна кривотница кај овците 

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-
нителни на заразната кривотница и лекување на 
овците во стадата за кои ќе се утврди дека се за-
разени со заразната кривотница. 

На лекување подлежат сите овци во заразените 
стада, во текот на кое задолжително се спроведу-
ваат ветеринарно-хигиенски и зоопрофилактички 
мерки (одделување на болните од здравите овци, 
хируршка обработка и дезинфекција на чапунките 
к а ј болните овци, секојдневна дезинфекција на на-
пуштите ка ј одвоените „здрави" овци, горење од-
носно закопување на отпадоците од чапунките по 
хируршка, интервенција, напуштање на заразеното 
пасиште за 14 дена и др.). 

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Ќе се изврши заштитна вакцинација на овците 
против ентеротоксемијата и заразниот пролив ка ј 
јагнињата во населените места каде тие се устано-
вени во последните пет години (1972—1976 година). 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Репуб-
личкиот закон, ќе ги определи местата во кои ќе 
се врши вакцинацијата од претходниот став. 

12. Тифус кај живината и бел пролив кај јагни-
њата и други салмонелози 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што се занимаваат со производство на 
ја јца и живина за расплод, на јмалку двапати го-
дишно, во временско растојание од 6 месеци, со 
методата на брза аглутинација, ќе се изврши пре-
глед на тифус на 10% од живината во тие фарми. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што увезуваат ј а јца и живина за рас-
г/лод, ќе се изврши преглед на тифус на 10% од 
живината во фармата односно од грлата добиени 
од увезените ја јца. 

АКО ВО фармите од став 1 на оваа точка се 
установи тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе 
се врши преглед на сета живина во заразената 
фарма на тифус и колење на заразената живина, 
се додека к а ј живината во заразената фарма не 
се добие негативен резултат при два прегледа извр-
шени едноподруго. 

За време на карантинот на внесената живина 
и ја јца за приплод од странство и од други по-
драчја на земјата, надлежниот општински ветери-
нарен инспектор за карантинот ќе испрати до ве-
теринарно-дијагностичката установа, овластена со 
решението за карантинот, најмалку 50% од бројот 
на пцовисаните грла односно од бројот на ^ и з в е -
дените ја јца за бактериолошко испитување. 

13. Белодробна стронгилоза и же лу дечно-цревни 
паразити кај овците и говедата 

Во населените места во кои лабораториски се 
установи постоење на белодробна стронгилоза и 
желудечно-цревни паразити ќе се изврши на јмал-
ку двократно третирање на овците и говедата про-
тив овие паразити (во пролет и есен). 

Од сите стада говеда и овци на организациите 
на здружениот труд, како и од стадата овци и го-
веда чии сопственици се индивидуални сточари, во 
населените места за кои постои сомнение дека се 

заразени со белодробна стронгилоза односно со 
желудечно-цревни паразити ќе се земе материјал 
за лабораториско испитување. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
ветеринарство, согласно член 39 став 1 од Репуб-
личкиот закон, ќе ги определи населените места во 
кои ќе се земе материјал од овците и говедата за 
лабораториско испитување. 

14. Ехинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите 
ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши четво-
рократна дехелментизација на кучињата со скола-
бан или дронцит и тоа првата во периодот од 3-ти 
јануари до 31 март 1977 година, втората три месеци 
по првата, третата три месеци по втората и четвр-
тата три месеци по третата. 

При спроведувањето на дехелментизацијата од 
став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу 
одделните дехелментизации треба да се запази ин-
тервал од три месеци. 

Дехелментизацијата од претходните ставови ја 
вршат овластени ветеринарни работници. 

15. Пироплазмоза 

Во периодот од 1 април до 30 септември 1977 
година ќе се изврши најмалку двократно бањање 
со противкрлежни средства на сите мерино овци 
односно на сите внесени говеда во Републиката од 
благородни раси. 

16. Заразни болести кај пчелите 

Ќе се изврши преглед во однос на заразни и 
паразитни болести на сите сандаци пчели во орга-
низациите на здружениот труд што се занимаваат 
со пчеларство, како и преглед на сите сандаци 
пчели на индивидуални пчелари во населените ме-
ста каде постојат индикации или сомнение за при-
суство на заразни односно паразитни болести к а ј 
пчелите. 

17. Заразни болести кај рибите 
Во текот на 1977 година ќе се изврши најмалку 

двократен задолжителен преглед на вештачките 
рибници во Републиката и при сомнение на поја-
ва на заразни болести к а ј рибите ќе се испрати 
материјал за лабораториски преглед во една од 
овластените ветеринарно-дијагностички установи 
во земјата. 

Прегледот од претходниот став, согласно член 8 
точка 1 од Законот за ветеринарната инспекција, 
ќе го изврши надлежниот ветеринарен инспектор 
односно овластената ветеринарна станица. 

18. Метилавост (фасциолоза) 

Во сите населени места во Републиката, во кои 
се јавува метилавоста (фасциолозата), ќе се извр-
ши најмалку двократно, превентивно третирање на 
овците и говедата против метилавоста со против-
метилни средства. Првото третирање ќе го извршат 
овластените ветеринарни станици во текот на про-
летта, а второто во текот на есента 1977, според 
планот што ќе го изработи ветеринарната станица, 
во согласност со општинскиот орган на управата 
надлежен за ветеринарството. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
ветеринарството, согласно член 39 од Републички-
от закон, ќе ги определи местата во кои ќе се 
земе материјал од овците и говедата за преглед на 
метилавост и во кои ќе се врши третирање на 
овците и говедата против метилавоста. 
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19. Заразно пресушување на вимето 

Во текот на 1977 година ќе се изврши едно-
кратен лабораториски преглед на млекото од сите 
крави во организациите на здружениот труд кои 
се занимаваат со одгледување на говеда за болеста 
•заразно пресушување на вимето и лекување на гр-
лата за кои ќе се утврди дека се болни од зараз-
но пресушување на вимето. 

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Од овците болни односно сомнителни на гангре-
нозно воспаление на вимето ќе се земе материјал 
за лабораториско испитување и ќе се врши леку-
вање на сите болни односно сомнително болни овци 
од оваа болест. 

21. Лептоспироза 

Во организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со одгледување на добиток ќе се земе 
крв од сите крави, јуници, бикови и јунчиња, како 
и од сите маторици, женски назимчиња и нерези 
за преглед на лептоспироза, во периодот од 1 ф е в -
руари до 31 мај 1977 година. 

За преглед на лептоспироза ќе се земе крв и 
од сите маторици, женски назимчиња и нерези од 
индивидуалните сточари, што чуваат свињи за при-
плод. 

22. Лигавка и шап 

Во периодот од 1 до 31 мај 1977 година во орга-
низациите на здружениот труд што се занимаваат 
со одгледување на добиток ќе се изврши превен-
тивна вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ 
против лигавка и шап на сите приплодни говеда 
постари од 3 месеци. 

Во периодот од 15 септември до 15 октомври 
1977 година во организациите на здружениот труд 
од претходниот став, ќе се изврши превентивна 
вакцинација со поливалентна вакцина АОЦ против 
лигавка и шап на сите приплодни говеда што за 
првпат во својот живот биле вакцинирани во пе-
риодот од 1 до 31 мај 1977 година, на телињата по-
стари од 3 месеци, како и на говедата што дото-
гаш воопшто не биле вакцинирани. 

Ш 

Утврдувањето и објавувањето на болестите од 
дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкуло-
зата, се врши врз основа на лабораториски наод 
ЕО една од овластените ветеринарно-дијагностички 
установи во земјата. 

IV 

Евиденцијата за спроведување на мерките 
определени со оваа наредба и извештаите се доста-
вуваат на утврдените обрасци. 

V 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 11-2329/5 
26 ноември 1976 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

408. 
Врз основа на член 118, став 3, во врска со 

член 116, став 1 и член 117 став 1 од Законот за 
народна одбрана („Службен весник на СРМ", бр. 
11/76), командантот на Републичкиот штаб за тери-
торијална одбрана донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛО-
ЗИ И ОВЛАСТУВАЊЕ НА СТАРЕШИНИ ЗА 
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА РЕ-
ЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ И ВОЈНИЦИТЕ 

— ОБВРЗНИЦИ 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат старешини-

те овластени да вршат произведување на војници 
- - обврзници во чин резервен водник и унапре-
дување на војници — обврзници во чин резервен 
разводник, резервен десетар и резервен помлад 
водник, како и постапката за поднесување на пред-
лози за унапредување на резервните помлади офи-
цери, резервните офицери до чинот капетан I кла-
са и резервните воени службеници до IV класа кои 
се распоредени во територијалната одбрана и кои 
не се распоредени во вооружените сили. 

Член 2 
Војници — обврзници во чин резервен водник 

се овластува да произведува командантот на оп-
штинскиот штаб за територијална одбрана и ко-
мандантот на зонскиот штаб за територијална од-
брана. 

Член 3 
Во чин резервен водник може да бидат про-

изведени војници — обврзници распоредени на 
формациско место предвидено за помлад офицер 
во територијалната одбрана, ако за време на воена 
вежба се оценети како способни за вршење на 
должноста водник и ако се морално-политички 
подобни да ја вршат должноста на воен ста-
решина. 

Во чин резервен водник, по правило, се про-
изведуваат помлади водници. 

Исклучително, во чин резервен водник може да 
се произведат и резервни десетари, резервни раз-
водници и војници — обврзници кои покажуваат 
особени стручни и други способности за вршење на 
должноста воен старешина. 

Член 4 
Се овластуваат да унапредуваат војници — 

обврзници во чин резервен разводник, резервен 
десетар, резервен помлад водник, командантите на 
општинскиот и зонскиот штаб за територијална 
одбрана. 

Унапредувањето на војник — обврзник во чин 
резервен разводник, резервен десетар и резервен 
I том лад водник се врши постапно: војник — обврз-
ник во чин резервен разводник, резервен развод-
ник во чин резервен десетар и резервен десетар 
во чин резервен помлад водник, под услов за вре-
ме на воена вежба да се истакнал и бил оценет 
како способен за успешно вршење на должноста 
резервен разводник, односно резервен десетар, од-
носно резервен помлад водник. 

Исклучително, војник — обврзник може да биде 
унапреден непосредно во резервен десетар односно 
резервен помлад водник ако покажува особени 
стручни и други способности. 

Унапредувањето на војници — обврзници од 
претходниот став се врши по предлог на стареши-
ната на единицата, штабот и установата на тери-
торијалната одбрана во која лицето има воен рас-
поред. 
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Член 5 
Старешините од членот 2 и 4 од овој правил-

ник, овластени за произведување во чин резервен 
водник, односно за унапредување на војници — 
обврзници во чин резервен разводник, резервен 
десетар и резервен помлад водник донесуваат на-
редби за унапредување односно произведување спо-
ред образецот утврден од стручниот орган на Ре-
публичкиот штаб за територијална одбрана. 

Наредбите за произведување, односно унапре-
дување на лицата од став 1 од овој член, се доста-
вуваат до органот на управата за народна одбрана 
поради соопштување на произведените односно 
унапредените и евидентирање во нивните единачни 
картони и воени книшки. 

Член 6 
Резервните помлади офицери, резервните офи-

цери до чинот капетан I класа и резервните вое-
ни службеници до IV класа можат да бидат пред-
ложени за унапредување во непосредно повисок 
чин, односно класа, ако по последното унапреду-
вање на воена вежба поминале на јмалку 6 (шест) 
дена, односно 48 часа на друга воена — стручна 
обука, која во смисла на член 51, став 2 и 4 од З а -
конот за воена обврска се смета како воена вежба. 

Член 7 
Резервен офицер со чин капетан или резервен 

воен службеник V класа, кои ги исполнуваат ус-
ловите од член 91 и 92 од Законот за служење во 
вооружените сили, може да биде унапреден во 
чин резервен капетан I класа, односно резервен 
воен службеник IV класа, ако е распореден во те-
риторијалната одбрана и поставен на должност за 
која со формација е одреден формациски чин к а -
петан I класа или повисок чин, односно за резер-
вен воен службеник ако има виша или висока 
стручна спрема, ако на тие должности поминале 
најмалку една година и ако на воена вежба добиле 
поволна оцена. 

Резервен офицер и резервен воен службеник 
за кој со воена организација и систематизација 
се предвидува место од став 1 од овој член, а е на 
распоред во цивилната заштита, државен орган, 
организација на здружен труд или друга организа-
ција, може да биде унапреден во чин резервен 
капетан I класа, односно резервен воен службе-
ник IV класа, под услов да е поставен на рако-
водна должност, на таа должност да поминал н а ј -
малку една година и на воена вежба да добил по-
волна оцена. 

Член 8 
Предлозите за унапредување на резервните во-

ени старешини до чинот капетан I класа и воени-
те службеници до IV класа, се доставуваат до ор-
ганот на управата за народна одбрана на општи-
ната. 

Органот на управата за народна 7 одбрана на 
општината проверува дали предложените канди-
дати ги исполнуваат условите за унапредување во 
нареден чин и предлозите потпишани од начални-
кот, односно секретарот на органот на управата за 
народна одбрана ги доставува до управата на вое-
ниот округ Скопје. 

Управата на воениот округ Скопје, по приемот 
на предлозите за унапредување, врши целосна 
контрола на внесените податоци, а особено на оние 
кои претставуваат услов за унапредување во наре-
ден чин. 

По извршената контрола, управата на воениот 
округ Скопје, сите предлози за унапредување на 
резервните старешини кои се во надлежност на 
командантот на Републичкиот штаб за територи-
јална одбрана ги доставува до Републичкиот штаб. 

Стручниот орган на Републичкиот штаб за те-
риторијална одбрана подготвува наредба за уна-
предување на оние резервни старешини кои ги ис-

полнуваат законските услови, а предлозите за уна-
предување на оние резервни старешини кои не ги 
исполнуваат тие услови, ги враќа на органот на 
управата за народна одбрана на општината со по-
требното образложение. 

Член 9 
Органот на управата за народна одбрана на 

општината, врз основа на наредбите на командан-
тот на Републичкиот штаб за територијална одбра-
на, објавени во „Службен воен лист", им го сооп-
штува унапредувањето на резервните воени ста-
решини и им ги внесува потребните податоци во 
воените книшки и нивните единачни и персонални 
картони. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 2210 
7 декември 1976 година 

Скопје 
\ Командант, 

Генерал-потполковник 
Боро Чаушев, е. р. 

409. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Самоуправната спо-
годба за распределба на личниот доход во Основ-
ната организација на здружениот труд Опера и 
Балет при Македонскиот народен театар во Скопје 
утврдена на собирот на работните луѓе на 11 април 
1976 година, по одржаната јавна расправа на 23 
септември 1976 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 27, 28, 29 и 30 
од Самоуправната спогодба за распределба на лич-
ниот доход во Основната организација на здру-
жениот труд — Опера и Балет при Македонскиот 
народен театар во Скопје, утврдена на собирот на 
работните луѓе на 11 април 1976 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд Опера и Балет при Македонскиот 
народен театар во Скопје на начин предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 26/76 од 7 
јуни 1976 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членовите 25, 26, 27, 
28, 29 и 30 од самоуправната спогодба означена во 
точката 1 на оваа одлука. 

4. Во текот на претходната постапка и на ј ав -
ната расправа Судот утврди следново: Членот 27 од 
оспорената спогодба предвидува автоматско запи-
рање на 15% од основниот дел од личниот доход 
во траење од најмногу една година и за тоа време 
се губи право на учество во распределбата на 
дополнителниот дел од личниот доход, ако работ-
никот одбие улога или друга задача што му е до-
делена во рамките на неговото работно место. Во 
членот 28 од спогодбата е определено дека за умет-
ничка и работна недисциплина и пречење при од-
вивање на нормалната работа на членовите на Ос-
новната организација на здружениот труд автомат-
ски им се намалува целиот износ од дневната за -
работувачка, доколку бидат отстранети од работа 
од страна на раководителот на работниот процес. 
Доколку задршките по основот на овој член го над-
минуваат износот од 25% од масата на личниот до-
ход, тие ќе се наплатуваат во текот на следниот 
месец. Од друга страна, според членот 29 од спо-
годбата личниот доход на вработените може да се 
намали ако во текот на 3 месеца: го запостават 
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своето индивидуално, стручно усовршување, својот 
физички изглед и кондиција а тоа има констан-
тен одраз врз квалитетот на исполнувањето на 
неговите работни обврски, намерно и свесно ги од-
бегнува извршувањето на обврските на своите ра-
ботни места, биде преместен на помалку одговорно 
работно-место, ако за време на пробите со своите 
постапки и однесување пречи и оневозможува нор-
мално одвивање на истите, ако во текот на прет-
ставата ја нарушува уметничката и работната дис-
циплина, ако не ги запазува или самоволно ги ме-
нува: музичката интерпретација, мизансценот, ко-
реографијата, костимот, маската, и гримот во прет-
ставата во која настапува. На крајот, според членот 
30 од спогодбата, решенија за автоматско намалу-
вање на личниот доход поради неоправдано задоц-
нување односно недоаѓање или напуштање на ра-
бота се овластува да донесува директорот на ос-
новната организација на здружениот труд, а сите 
останати решенија односно одлуки за намалување 
на личниот доход ги донесува советот на основ-
ната организација на здружениот труд на предлог 
на директорот и на уметничките раководители на 
групите каде вработениот работи. 

Согласно членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73), на секој 
работник во согласност со начелото за распределба 
според трудот и со порастот на продуктивноста на 
неговиот и на вкупниот општествен труд и со наче-
лото на солидарноста на работниците, му припаѓа 
личен доход сразмерно со резултатите од него-
виот труд и со личниот придонес што го дал со 
својот тековен и минат труд и со тоа придонел за 
зголемување на доходот на основната организација 
и на вкупниот општествен доход. Од друга страна, 
според смислата на членот 45 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, работникот одговара за неизвршување 
на обврските и другите повреди на обврските кои 
ќе ги направи по своја вина. Обврските и одговор-
ностите на работникот за повреда на работните 
должности, кои повреди се сметаат за полесни и 
потешки, постапката за утврдување, органот за по-
кренување и изрекнување на мерките се утврду-
ваат во основната организација на здружениот 
труд. За сторената повреда на работната обврска и 
утврдената вина според ставот 1 на член 53 од 
републичкиот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд („Службен весник 
на СРМ" бр. 16/74), на работникот му се изрекува: 
опомена, јавна опомена, сменување од работното 
место, условно исклучување од работната органи-
зација до една година и исклучување од основната 
организација. 

Со оглед на изнесеното Судот смета дека во 
случајов со оспорените одредби од самоуправната 
спогодба (членовите 27, 28, 29 и 30), како мерка 
која се изрекнува за повреда на работната обврска 
е намалувањето на личниот доход зависно од ви-
дот на повредата за однапред точно определен из-
нос утврден во процент од еднодневниот личен 
доход. Со тоа всушност, според мислењето на Су-
дот, со оспорените одредби од самоуправната спо-
годба се предвидуваат парични казни за работни-
ците за повреди на работните должности. 

Со оглед на тоа што овој вид мерка за повреда 
на работната обврска не е предвиден во законот, 
Судот утврди дека овие членови од спогодбата не 
се во согласност со начелото за наградување спо-
ред трудот од членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд, како и со ставот 1 на член 53 од републич-

киот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд. 

Судот меѓутоа, смета дека одредени повреди на 
работните обврски (ненавремено доаѓање на работа, 
неоправдано напуштање на работата и ел.) можат 
да претставуваат и основи за учеството на работ-
никот во распределбата на средствата за лични 
доходи, но притоа, мора да бидат предвидени и со-
одветни објективни мерила за утврдување вли ја -
нието на овие основи врз остварувањето на сред-
ствата за лични доходи. 

Со оглед тоа што со членовите 25 и 26 од ос-
порената самоуправна спогодба во основа е пред-
видено сразмерно намалување на аконтацијата на 
личниот доход зависно од времето што не е про-
ведено на работа, Судот оцени дека тие не се спро-
тивни на начелото за распределба, според трудот 
поради што поведената постапка за овие одредби 
ја запре. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 26/76 
23 октомври 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА СРМ" 

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парни-
ци, оставински расправи, повикување на наследни-
ци со непознато место на живеење и ел. — 60,00 
динари; 

2. — Конкурси и јавни наддавања — 6,00 ди-
нари за еден квадратен сантиметар во весникот; 

3. — Ликвид ацин и санации на работните ор-
ганизации — 6,00 динари за еден квадратен санти-
метар во весникот; 

4. — Огласување за неважни: печати и штем-
били, чековни книшки, барирани чекови, полиси, 
гарантни и кредитни писма — 3,00 динари од збор; 

5. — МАЛИ ОГЛАСИ: Објавување за неважни: 
здравствени легитимации, работни книшки, уче-
нички книшки, свидетелства, воени документи,-ло-
вечки исправи, оружен лист и други лични доку-
менти — 20,00 динари; 

6. — Објавување акти на самоуправните инте-
ресни заедници и на работните организации — 20,00 
динари од еден сантиметар во весникот (1000 динари 
од една страница во Службениот весник); 

7. — Запишување во судскиот регистар на ор-
ганизациите на здружениот труд — 25 динари од 
1 ред отчукан на машина; 

8. — Регистрации на занаетчиски дуќани и ра-
ботилници и престанок со работа на занаетчиски 
дуќан — 50,00 динари. 

За да се објави оглас од т. 1, 5, 7 и 8 во 
„Службен весник на СРМ" парите треба да се ис-
праќаат однапред на жиро сметка 40100-601-128 кај 
Службата на општественото книговодство — Скоп-
је, а за другите видови огласи плаќањето ќе се вр-
ши по доставување на сметка во рок од 15 дена. 

Оваа тарифа ќе се применува од 1 јануари 
1977 година. 
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КОНКУРСИ 
Советот во потесен состав на Специјалната 

болница за белодробна туберкулоза — е. Јасеново 
- Титоввелешко 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на следното раководно работно место: 
Началник на болнички одделенија 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следниве услови: 

— да се лекари-специјалисти по фтизиологија 
или по интерни болести. 

Личен доход според самоуправната спогодба 
за основите и мерилата за стекнување и распоре-
дување на доходот и распределбата на средствата 
за лични доходи на работниците во здружениот 
труд при Болницата, предвиден за односното ра-
ботно место. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок од 
30 дена од денот на завршувањето на рокот за 
поднесување на пријавите. 

Пријавите, таксирани со 2. н. д. таксена марка, 
и потребната документација во оригинал или во 
препис заверени од надлежен орган, се доставуваат 
во времето на траењето на конкурсот, преку Кон-
курсната комисија на Болницата до Советот во по-
тесен состав на Специјалната болница за ТБЦ — 
Јасеново, Т. Велешко. (327) 

Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за испраќање лекари и стоматолози на специ-
јализација и тоа по следните специјалности: 

1. Еден за ортопедија на вилиците и забите, 
в 2. Еден за епидемиологија. 

УСЛОВИ: 
— кандидатите треба да имаат завршено меди-

цински односно стоматолошки факултет; 
— да имаат положен стручен испит; 
— да познаваат еден од светските јазици; 
— да имаат поминато на работа во Центарот 

најмалку 4 години. 
Молбите со потребните документи да се дос-

тават до Советот на Медицинскиот центар — Гев-
гелија. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Личниот доход се одредува според Самоуправ-
ната спогодба за основите и мерилата за распредел-
ба на личните доходи на работниците во Медицин-
скиот центар — Гевгелија. (328) 

18 декември 1976 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), Со-
бранието на општината Кочани, 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на еден судија на Општинскиот 

суд — Кочани 

Кандидатите за споменатото работно место тре-
ба да ги исполнуваат условите предвидени во член 
74 од Законот за редовните судови („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 10/76). 

Пријавите со документите за докажување ис-
полнувањето на условите, заинтересираните канди-
дати да ги достават до Комисијата за избори и 
именувања на Собранието на општината Кочани, во 
рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето. 

Бр. 06-5324/1 
14 декември 1976 година 

Кочани 
Комисија за избор и именувања 

СОДРЖИНА 

398. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за пријавување и испитување 
потеклото на имотот — — — — — 1017 

399. Закон за изменување на Законот за ор-
ганизација и финансирање на Службата 
за приходи во Социјалистичка Републи-
ка Македонија — — — — — — — 1019 

400. Закон за изменување на Законот за заш-
тита на спомениците на културата — — 1020 

401. Закон за изменување на Законот за заш-
тита на природните реткости — — — 1020 

402. Закон за изменување на Законот за биб-
лиотекарската дејност — — — 1021 

403. Закон за изменување на Законот за му-
зејската дејност — — — — — — 1021 

404. Закон за изменување на Законот за ар-
хивската дејност — — — — — — 1021 

405. Закон за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки — — 1022 

406. Одлука за пристапување кон утврдува-
ње нов катастарски приход во Соција-
листичка Република Македонија — — 1025 

407. Наредба за преземање мерки за заштита 
на животните од заразните и паразитни-
те болести во 1977 година — — — — 1025 

408. Правилник за постапката за поднесува-
ње предлози и овластување на стареши-
ни за произведување и унапредување 
на резервните воени старешини и вој-
ниците — обврзници — — — — — 1029 

409. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 26/76 од 23 октомври 1976 година — 1030 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

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


