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326. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА НАСТОЈНИЦИТЕ НА ЗГРАДИТЕ 

— ги извршува сите работи што ќе му ги по-
вери куќниот совет на зградата во врска со упра-
вувањето со зградата. 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија, се прогласува Законот за на-
стој ниците на зградите, што го усвои Народното со-
брание на Народна Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 25 но-
ември 1960 година и на седницата на Соборот на 
производителите одржана на 25 ноември 1960 го-
дина. 

У бр. 20 
25 ноември 1960 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАСТОЈНИЦИТЕ НА ЗГРАДИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се пропишуваат општи одредби 

за правата и должностите на настојниците на згра-
дите. 

На работните односи на настојник на зграда се 
применуваат и одредбите од Првиот дел на Зако-
нот за работните односи, доколку со овој закон, по-
ради посебниот карактер на работниот однос на 
настојниците на зградите не е инаку определено., 

Член 2 
Настојник на зграда е лице кое во една или 

повеќе станбени згради ги врши работите одре-
дени во член 3 од овој закон, како постојано или 
повремено занимање врз основа на договор за ра-
бота склучен помеѓу него и куќниот совет н^ згра-
дата. 

Член 3 
Настој никот на зградата ги врши особено след-

ните работи: 
— се грижи за одржувањето на зградата во 

исправна состојба како целина; 
— се грижи за исправноста и правилното ко-

ристење на заедничките простории, инсталациите, 
уредите и земјиштето што и припаѓа на зградата; 

— ги обавува сите должности што се во врска 
со одржувањето на чистотата и куќниот ред; 

Член 4 
ОПШТИНСКИОТ народен одбор на седници на оба-

та собора ќе пропише кои згради мораат да имаат 
настојник и во склад со одредбите на овој закон ќе 
ги одреди, според месните услови, правата и долж-
ностите на настојникот на зградата. 

Во зградите што мораат да имаат настојник ќе 
се обезбеди) стан за настојникот. 

Член 5 
Правата и должностите на настојникот на згра-

дата се утврдуваат со договорот за засновање на 
работниот однос (во натамошниот текст: договорот 
за работа), во склад со одредбите на овој закон и 
прописите на општинскиот народен одбор. 

Член 6 
Настојникот на зградата е должен сите работи 

предвидени со договорот за работа в а ги врши лич-
но и по упатствата на куќниот совет. 

По исклучок од претходниот став настој никот 
на зградата може, во согласност со куќниот совет, 
да му довери на друго лице извршување на одре-
дени помошно-технички работи (чистење на згра-
дата и дворот, чистење на снегот пред зградата и 
ел.). За правилно и уредно извршување и на овие 
работи одговара настојникот на зградата. 

Член 7 
Настој никот на зградата е должен во секое 

време да преземе потребни мерки за да се спречи 
оштетувањето на зградата и нејзините уреди. 

II. ЗАСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА РАБОТ-
НИОТ ОДНОС 

Член 8 
Работен однос со настој никот на зградата се 

засновува со писмен договор. 
Договорот не може да содржи понеповолни ус-

лови за правата и должностите од оние што се од-
редени со овој закон и прописите донесени врз 
основа на него. 

Платата на настој никот на зградата се одре-
дува со договорот за работа. 

Член 9 
На настојникот на зградата му припаѓа пари-

чен надоместок за времето на отсуствување™ од 
работа во случаите предвидени во член 225 од За-
конот за работните односи. 
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Член 10 
Со настој никот на зградата може да се заснова 

редовен или привремен работен однос. 
Работниот однос може да биде заснован на од-

редено или на неодредено време. 

Член 11 
Приемот на настојник на зграда со која се за-

снова редовен работен однос се врши со конкурс. 
Конкурсот го распишува куќниот совет на 

зградата сходно одредбите на Законот за работните 
односи. 

Член 12 
Лицата што привремено или повремено!- односно 

дополнително се занимаваат со вршење на настој-
нинка должност склучуваат со куќниот совет до-
говор за привремен работен однос според условите 
и со правата од дел втори, глава III, од Законот за 
работните односи. 

Со договорот за работа се утврдува дали се 
засновува редовен или повремен работен однос. 

Член 13 
Лицето кое стапува во работен однос мора да 

ги исполнува следните услови: 
1. да е навршило 18 години; 
2. да е здравствено способен за работа; 
3. да располага со стручна спрема на квали-

фикуван или висококвалификуван работник. 
Здравствената способност за работа се утвр-

дува со преглед од лекар на јавна здравствена 
служба при стапувањето во работен однос. 

Член 14 
Со договорот за работа мора да се утврди: 
1. видот и обемот на работите што настој никот 

на зградата треба да ги врши; 
2. распоредот на работното време во текот на 

денот и во текот на неделата; 
3. платата во месечен износ и начинот на ис-

платувањето; 
4. траењето на работниот однос, ако е догово-

рот склучен на одредено време. 
Со договорот можат да се предвидат и други 

права и обврски на договорачите, доколку не се во 
спротивност со прописите. 

Член 15 
Работниот однос на настој никот на зградата 

престанува: со отказ, по спогодба, со истекот на 
рокот за кој е склучен договорот за работа, на осно-
ва, дисциплинска казна, поради самоволно напу-
штање на работата и по сила на законот. 

Член 16 
Работниот однос заснован на неодредено време 

настојникот на зградата може да го откаже во се-
кое време. 

Куќниот совет може да даде отказ на настој -
никот на зградата само во случаи: ако не ги извр-
шува своите обврски, ако се утврди дека е неспо-
собен за вршење на настојничката должност или 
ако се укине работното место настојник на згра-
дата. 

Член 17 
За откажувањето на работниот однос на нас-

тојникот на зградата сходно) се применуваат одред-
бите на член 330 од Законот за работните односи. 

Член 18 
При давањето на отказ договорните странки 

мораат да се придржуваат на отказните рокови 
предвидени во член 331 став 1 од Законот за ра-
ботните односи. Со договорот за работа можат да 
се предвидат покуси отказни рокови, но не покуси 
од еден месец. 

Отказот врачен до 15-тиот ден во месецот деј-
ствува од петнаесеттиот ден, а отказот врачен по 
петнаесеттиот ден во месецот дејствува од првиот 
ден во наредниот месец. 

Член 19 
• Против решението за отказот што го донел 

куќниот совет, настој никот на зградата има право 
на жалба до советот за станбени работи на општин 
скиот народен одбор, односно комисијата што ќе 
ја одреди советот. 

РОКОТ за жалба изнесува осум дена од денот 
на врачувањето на решението за отказ. 

Член 20 
Со писмена спогодба помеѓу настој никот на 

зградата и куќниот совет работниот однос може 
престане во секое време. 

Денот на разрешувањето од должноста се утвр-
дува со спогодбата за престанок на работниот 
однос. 

Член 21 
Работниот однос заснован на одредено време 

престанува по истекот на рокот за кој е заснован. 
Ако по истекот на рокот за кој работниот од-

нос е заснован настојникот на зградата продолжил 
да работи со согласност на куќниот совет, се смета 
дека работниот однос е продолжен на неодредено 
време. 

Член 22 
Самоволно напуштање на работата настанува: 
1. ако настој никот на зградата на несомнен на-

чин му ставил до знаење на куќниот совет дека и 
без негово одобрување ја напушта работата и го 
прекинува работниот однос; 

2. ако настојникот на зградата неоправдано 
изостане од работата најмалку седум дена едно по 
друго. 

Престанокот на работниот однос, во смисла на 
претходниот став, се утврдува со писмено решение 
на куќниот совет. 

Против решението од претходниот став настој-
КИКОТ на зградата има право на жалба согласно 
член 19 од овој закон. 

Член 23 
Работниот однос на настој никот на зградата 

престанува по сила на законот во случаите пред-
видени во член 343 од Законот за работните односи, 
како и во случај ако биде правосилно осуден на 
дисциплинска казна отпуштање од работа. 

III. МАТЕРИЈАЛНА И ДИСЦИПЛИНСКА 
ОДГОВОРНОСТ 

Член 24 
Настој никог е должен да ја надомести ште-

тата што и ја причинил на станбената зграда, со 
неправилно или нестручно вршење на своит« 
должноста*. 
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Член 25 
За неизвршување на работните должности 

предвидени .со куќниот ред и договорот за работа., 
настојникот на зградата одговара дисциплински. 

Член 26 
Казните за неизвршувањето на работните 

должности се: 
1. опомена, 
2. укор, 
3. парична^ казна, и 
4. отпуштање од работа. 
Паричната казна може да изнесува најмногу 

до 10% од месечната плата, во траење до три ме-
сеци. 

Паричната казна се наплатува во полза на 
фондот за управување и тековното одржување на 
станбената зграда. 

Член 27 
За неизвршување на работните должности што 

повлекува казна од членот 26, точка 1 и 2 на овој 
закон, казната ја изречува куќниот совет. 

За неизвршување на работните должности што 
повлекува казна од членот 26, точка 3 и 4 на ово} 
закон, казната ја изречува дисциплинската коми-
сија. | 

Дисциплинската комисија се состои од прет-
седател и два члена и ист број заменици. 

Претседателот и двата члена, како и нивните 
заменици ги именува куќниот совет од редот на 
станарите на зградата. 

Член 28 
Против решението на дисциплинската казна од 

претходниот член може да се изјави жалба до дис-
циплинскиот суд при општинскиот народен одбор 
основан по член 285 од Законот за работните од-
носи. 

Рокот за жалба изнесува осум дена од денот 
на приемот на решението. 

Член 29 
Во дисциплинската постапка што се води пред 

куќните совети сходно се применуваат одредбите 
од Законот за работните односи. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
1 Член 30 

Во случај на постоење на еден настојник за две 
или повеќе станбени згради, со два или повеќе 
куќни совети, правата на куќниот совет, предви-
дени со одредбите на овој закон, ќе ги врши коми-
сија од 3—5 члена одредена спогодбено помеѓу за-
интересираните куќни совети. 

Член 31 
Надзор над примената на одредбите од; овој за-

кон, што се однесуваат на регулирањето на работ-
ните односи, вршат органите на инспекцијата на 
трудот, а надзор над примената на другите одредби 
на законот вршат органите за комунални и стан-
бени работи. 

Член 32 
Постојните договорни односи ќе се сообразат 

со одредбите на овој закон во рок од три месеци 
од денот на неговото влегување во сила. 

Член 33 
Лицата, кои според досегашните прописи за-

сновање работен однос како настојници на згра-
ди и врз основа на таков работен однос користат 
стан наменет за настојник на зградата, ќе го ко-
ристат тој стан* и по влегувањето во сила на овој 
закон под условите пропишани во член 55 од За-
конот за станбените односи. 

Ако лицата од претходниот став користат стан 
кој им; е отстапен под друг основ, независно од] ра-
ботниот однос, тогаш на такви лица ќе се приме-
нуваат одредбите за станарското право. 

Член 34 
Секретаријатот за труд на Извршниот совет 

ќе пропише со упатство образец на договорот за 
работа. 

Член 35 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

327. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА ИНДУСТРИСКА КОМОРА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија, се прогласува Законот за * 
основање Републичка индустриска комора, што го 
усвои Народното собрание на Народна Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 25 ноември 1960 година и на седницата 
на Соборот на производителите одржана на 25 но-
ември 1960 година. 

У бр. 21 
25 ноември 1960 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Кол итевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА ИНДУСТРИСКА 

КОМОРА 

Член 1 
Се основа Републичка индустриска комора (во 

понатамошниот текст: Комора). 
Комората е единствена за областите на инду-

стријата и рударството, градежништвото и сообра-
ќајот. 

Седиштето на Комората е во Скопје. 

Член 2 
Комората ги остварува општите задачи утвр-

дени за коморите со Законот за здружувањето и 
деловната соработка во стопанството и прописите 
донесени врз основа на него. 

Поблиските задачи на Комората се утврдуваат 
со нејзиниот статут. } 
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Член 3 
Во Комората, на доброволна основа, се зачле-

нуваат стопанските организации од областа на ин-
дустријата и рударството (освен електро-стопан-
ските организации кои се здружени во заедници), 
градежништвото и сообраќајот (освен организациите 
кои се здружени во Заедницата на југословенските 
железници и Заедницата на југословенските по-
шти, телеграфи и телефони), деловните здруже-
нија на овие стопански организации, заедничките 
производни организации, поголемите претпријатија 
на градежните занаети што исклучиво или пре-
тежно вршат работи за потребите на градежни-
штвото и самостојните установи чија дејност слу-
жи за унапредување на наведените области на сто-
панството. 

Член 4 
Органи на Комората се собрание, управен од-

бор и надзорен одбор. 
Со статутот на Комората можат да се предви-

дат и други органи на Комората со право на одлу -
чување, како и советодавни органи. 

Делокругот, составот и постапката за избор и 
отповик и' начинот на работа на органите на Комо-
рата ќе се определат со статутот на Комората. 

Статутот на Комората го одобрува Соборот на 
производителите на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија. 

Член 5 
За спроведувањето на овој закон ќе се грижат 

секретаријатите на Извршниот совет за индустри-
ја, градежништво и сообраќај. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

328. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА УПОТРЕБАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 

СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА СУДСКИ 
ЗГРАДИ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија, се прогласува Законот за на-
чинот на употребата на дополнителните средства 
за изградба на судските згради, што го усвои На-
родното собрание на Народна Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 25 ноември 1960 година. 

У бр. 23 
25 ноември 1960 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Ко дишевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ДОПОЛНИ-

ТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 
НА СУДСКИ ЗГРАДИ 

Член 1 
Средствата што ќе се остварат во Народна Ре-

публика Македонија врз основа на Законов за при-
временото дополнително финансирање изградбата 
на судски згради („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
53/59), служат како дополнителни .,средства за из-
градба на судски згради и ќе се употребуваат на 
начинот предвиден во овој закон. 

Член 2 
Под изградба на судски згради се подразбира 

изградба на нови и доградба на постојаните! згради 
за потребите на судовите и јавните обвините летва, 
како и за изградба на нови и доградба а постоја-
ните околиски затвори. 

Средствата од член 1 ќе се користат и за на-
бавка на опрема за новоизградените и доградените 
судски згради и околиски затвори. 

Член 3 
Дополнителните средства за финансирање из-

градбата на судски згради ќе се користат врз осно-
ва на перспективните и годишните програми и 
предвидените средства за финансирање во буџе-
тите на политичко-територијадните единици. 

Член 4 
Кога во судската зграда ќе биде предвидено да 

се градат простории и за потребите на Јавното 
правобранителство на НРМ односно на околиските 
или општинските јавни правобранителства, делот 
од средствата за финансирање на изградбата што 
отпаѓаат на изградбата на овие простории ќе пад-
нат на товар на буџетот на Републиката односно 
на околијата или општината. 

Член 5 
Изградбата на зградите од член 2 на овој закон 

се врши врз основа на перспективната програма 
што ја утврдува за периодот од 1 јануари 1961 до 
2Л декември 1965 година Извршниот совет. 

За извршување на програмата од претходниот 
став Извршниот совет со годишна програма утвр-
дува, однапред за секоја година, кои згради по ти-
пови, големина и опременост ќе се градат во од-
делни места, како и износот на собраните допол-
нителни средства потребни за финансирање на од-
делните згради. 

Член 6 
Дополнителните средства од член 1 на овој за-

кон остварени во времето од 1 јануари 1960 до 
31 декември 1965 година можат да се користат за 
изградба на одделни објекти предвидени во годиш-
ната програма под услов во буџетите на политич-
ко-територијадните единици да се обезбедат сред-
ства за изградба на тие објекти и тоа најмалку во 
износ од 10% од претсметковната вредност. 

Дополнителните средства ќе им се одобруваат 
на оние политичко-територијални единици кои по 
однос на сопственото учество, економичноста на 
употребата на средствата и рокот на извршувањето 

'Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 
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на изградбата ќе понудат најдобри услови за ко-
ристење на дополнителните средства. 

Користењето на дополнителните средства се 
врши врз основа на договор што се склучува по-
меѓу народниот одбор и Извршниот совет согласно 
со одредбата на член 58 од Законот за буџетите и 
финансирањето на самостојните установи. 

Со договорот од претходниот став се утврдува 
претсметковната вредност на работите, износот на 
средствата со кои народниот одбор учествува во из-
градбата, почетокот на работите, роковите за вне-
сување деловите на учеството на сметката за фи-
нансирање кај банката и другите потребни услови. 

Член 7 
Работите на инвеститори за изградбата на суд-

ските згради чие финансирање се врши од репу-
блички средства и средства на околиите ги вршат 
Државниот секретаријат за правосудна управа, 
Државниот секретаријат за внатрешни работи или 
народните одбори, што се определува со договорот 
од член 6 на овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен! весник на Народна 
Република Македонија". 

329. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закоп 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, се прогласува Законот за за-
штита на спомениците на културата, што го усвои 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 25 ноември 1960 година. 

У бр. 22 
25 ноември 1960 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 

КУЛТУРАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Спомениците на културата се ставаат под за-

штита според одредбите на овој закон. 
Во поглед ограничувањето! правата на имателот 

на споменик на културата непосредно ќе се при-
менуваат одредбите на глава Ш од Општиот закон 
за заштита на спомениците на; културата. 

Член 2 
Спомениците на културата се заштитени со 

самиот закон без оглед дали се во општествена 
или граѓанска сопственост и дали; се регистрирани. 

Член 3 
Споменици на културата се недвижни и дви-

жни предмети, како и група предмети што поради 
својата археолошка, историска, социолошка, етно-
лошка, уметничка, урбанистичка и друга научна 
или културна вредност се од значење за опште-
ствената заедница. 

Член 4 
Целта на заштитата на спомениците на култу-

рата е: 
— да се зачува споменикот во неоштетена и 

изворна состојба; 
— да се создадат што поповолни услови за 

опстанок на споменикот и да се преземат мерки 
потребни за неговото редовно одржување; 

— да се спречат секакви работи со чие извр-
шување би можело непосредно или посредно да се 
промени својството, обликот, значењето или изгле-
дот на споменикот, а со тоа и неговата вредност 
како споменик; 

— да се обезбедат услови спомениците, според 
својата намена и значење, да служат за задово-
лување културните потреби на заедницата. 

Член 5 
Службата заштита на споменици на културата 

ја вршат заводите за заштита на спомениците на 
културата (во понатамошниот текст: заводи), до-
колку одделни работи на оваа служба со овој закон 
или други прописи не се ставени во надлежност 
на државен орган или! други установи. 

Заводите за заштита на спомениците на кул-
турата се самостојни установи организирани врз 
начелата на општественото управување. 

За изведување на работите на конзервацијата 
и реставрациј ата на спомениците на културата мо-
жат да се основаат самостојни лаборатории, ателеи 
и слични установи организирани како самостојни 
установи. 

Со чување, проучување и стручно одржување 
на спомениците на културата, како и со создавање 
на услови спомениците да служат за задоволување 
на културните потреби на заедницата се занима-
ваат и посебни установи (музеи, галерии, збирки, 
библиотеки, архиви и др.) што се организираат врз 
начелата на општественото управување. 

Член 6 
Во областа на заштитата на спомениците на 

културата државните органи основаат заводи за 
заштита на спомениците на културата, се грижат 
за обезбедување на материјални средства за врше-
ње на службата заштита на спомениците на култу-
рата, за образование и за усовршување на кадрите 
за заштита на спомениците на културата и вршат 
други права и должности определени со овој закон 
или други прописи. 

Советот за културата на НРМ и советите над-
лежни за работите на заштитата на спомениците 
на културата на народните одбори, покрај рабо-
тите што им се ставени во надлежност како на 
државни органи, ги вршат и работите на опште-
ственото управување од заеднички интерес за за-
штита на спомениците на културата во општината, 
околијата односно Републиката. 
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Член 7 
За што поцелосно вклучување на заинтереси-

раните општествени организации и граѓани во за-
штитата на спомениците на културата, како и за 
што поправилно спроведување на заштитата на 
значајните споменици, за еден или повеќе споме-
ници, споменички комплекси односно^ урбанистички 
целини регистрирани како споменици на културата, 
кои се од особено значење за општествената заед-
ница, можат да се образуваат одбори како органи 
на општествено управување на кои им се дове-
рува вршењето на одделни работи во врска со за-
штитата на спомениците на културата. 

Член 8 
Вршењето на одредени работи во врска со гри-

жата за чување и правилно одржување на еден 
или повеќе споменици, споменички комплекси или 
урбанистички целини во општествена сопственост 
може да се довери на одделни здруженија и оп-
штествени организации што имаат за задача да се 
грижат за спомениците на културата. 

Член 9 
Во спроведувањето на заштита на спомениците 

на културата државните органи и установите за 
заштита на спомениците на културата се опираат 
на соработката на имателите на спомениците, заин-
тересираните општествени организации и други 
граѓани, го поттикнуваат нивниот интерес за што 
подобро чување и заштита на спомениците, како и 
нивната соработка во утврдување предметите што 
имаат својство на споменик на културата. 

Заводите се должни да им даваат ѓ̂гомош и со-
работка на имателите на спомениците на културата 
во чувањето и одржувањето на спомениците, осо-
бено со давање стручни освети џ мислења, со ука-
жување на потребата од конзервирање на споме-
ниците и од вршење стручни експертизи заради 
определување на мерките за нивното одржување. 

Член 10 
Имател на споменик во смисла на овој закон 

се смета секој поединец или правно лице, орган, 
установа, здружение или друга организација што 
има сопственост, владеење или право на управу-
вање или по било кој друг основ го држи споме-
никот. 

Член! И 
Сите споменици што се извадени од земја или 

од вода или се најдени при истражување или иско-
пување по 31 јули 1945 година се сметаат за оп-
штествена сопственост. 

Ако работите од претходниот став не се вршени 
е© општествени средства на наоѓачот му припаѓа 
парична награда од страна на установата, органот 
иди организацијата на која споменикот и се дава 
на користење. 

Висината на наградата од претходниот став ја 
одредува установата, органот или организацијата 
по претходно прибавено мислење од Републичкиот 
завод за заштита на спомениците на културата (во 
натамошниот текст: Републички завод). 

Ако приватно лице полага право на сопстве-
ност на извадениот или најдениот споменик, орга-
нот на управата надлежен за работите на заштита 

на спомениците на културата на општинскиот на-
роден одбор ќе го преземе споменикот на управу-
вање до утврдување правото на сопственост. 

Член 12 
Правото на користење на спомениците на кул-

турата во општествена сопственост и припаѓа на 
општината на чие подрачје се наоѓа споменикот, 
ако тоа право со посебен акт на надлежниот орган 
не е дадено на друг орган, установа или органи-
зација. 

Член 13 
Ако имателот на споменикот на културата не 

е познат, до одредувањето на органот, установата 
или организацијата на која и се дава право на 
користење на споменикот, односно до утврдувањето 
на сопственоста, органот на управата надлежен за 
работите за заштита на спомениците на културата 
на општинскиот народен одбор се грижи за чува-
њето и одржувањето на споменикот. 

Член 14 
Со закон можат да се национализираат одделни 

споменици на културата во граѓанска сопственост, 
што се од посебно значење за заедницата. Со тој 
закон се одредува и начинот на утврдувањето надо-
местокот за национализираниот споменик, ако има-
телот го користел или ако споменикот може да биде 
во промет. 

Член 15 
На јавноста и е достапна научната) и стручната 

документација за спомениците на културата со кои 
располагаат заводите. 

Член) 16 
\ Службениците на установите за заштита на 
спомениците на културата и на установите што се 
занимаваат со нивно чување, струка одржување и 
проучување не можат за своја сметка, или за смет-
ка на други лица, да набавуваат споменици на кул-
турата и предмети за кои основано се претпоста-
вува дека имаат својство на споменици на кул-
турата. 

Во колку службеникот имал предмети од прет-
ходниот став пред стапувањето на служба односно 
до влегувањето во сила на овој закон, должен е 
тоа да го пријави на директорот на установата и 
да поднесе список на спомениците на културата, 
како и на предметите за кои основано може да се 
претпостави дека имаат својство на споменици на 
културата што ги поседува. 

Член 17 
Се ослободуваат од плаќање на административ-

ни такси сите поднесоци, решенија, жалби како и 
други акти што се однесуваат на заштита на спо-
мениците на културата. 

Имателите на споменици се ползуваат со да-
ночни, царински и други олеснувања предвидени 
со посебни прописи. 

II. ОБВРСКИ И ПРАВА НА ИМАТЕЛИТЕ НА 
СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА 

Член 18 
Секое лице што е сопственик или по кој и да 

е основ држи споменик на културата или предмет 
за кој основано може да се претпоставува дека има 
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својство на споменик на културата е должно спо-
меникот односно таквиот предмет) да го пријави на 
надлежниот завод или на органот на управата над-
лежен за работите на заштита на спомениците на 
културата на општинскиот народен одбор на чие 
подрачје е споменикот (во натамошниот текст: оп-
штинскиот орган на управата). 

Општинскиот орган на управата без одлагање 
ќе му ја достави пријавата на надлежниот завод, 
а на подносителот на пријавата ќе му издаде пи-
смена потврда за примената пријава. 

Имателот на споменик на културата ќе поста-
пи според одредбите на став 1 од ОВОЈ член и во 
однос на сите промени што ќе настанат на споме-
никот по неговото пријавување, како и правните 
промени во врска со споменикот. 

Член 19 
Имателот на споменик на културата е должен 

споменикот внимателно да го чува и правилно да 
го одржува, да се грижи за поправката на споме-
никот, како и навреме да ги презема и извршува 
сите пропишани техничко-заштитни и други; мерки 
потребни за одржување и заштита на споменикот 
на културата. 

Трошоците во врска со чувањето и одржува-
њето на споменик на културата и со спроведу-
вањето на техничко-заштитните мерки ги подне-
сува имателот на споменикот ако тие не ги над-
минуваат приходите и другите материјални кори-
сти што ги има од споменикот. 

Имателот на споменикот не е должен да ги под-
несува трошоците над износот на тие приходи од-
носно користи. Органот надлежен за работите на 
заштитата на споменшшт на културата може овие 
трошоци да ги покрие од своите средства. 

Член 20 
Ако имателот на споменик на културата не ја 

изврши пропишаната мерка, чии трошоци не ги 
надминуваат приходите и материјалните користи 
што тој ги има од споменикот, надлежниот завод 
ќе му определи рок во кој е должен да ја изврши 
таа мерка, со предупредување дека во спротивно 
мерката ќе биде извршена на негов трошок. 

Ако имателот на споменикот ни по предупре-
дувањето не ја изврши пропишаната мерка во 
определениот рок, надлежниот завод може да ја 
изврши таа мерка на трошок на имателот. 

Член 21 
Во случај на оттуѓување на споменик на кул-

турата во граѓанската сопственост за чие одржу-
вање, поправки или конзервација се вложени зна-
чителни општествени средства, сопственикот е дол-
жен да и го надомести на заедницата износот за 
кој, поради вложувањето на тие средства, е зго-
лемена вредноста на споменикот. 

Висината на надоместокот од претходниот став 
ја утврдува општинскиот орган на управата по 
претходно прибавено мислење од Републичкиот 
завод. 

Побарувањето на надоместокот според став 
1 од овој член за општествените средства вложени 
во недвижен споменик на културата се обезбедува 
со хипотека на споменикот на културата. 

Член 22 
Имателот на споменик на културата е должен 

да му допушти истражување и проучување на спо-
никот на културата за научни и уметнички цели 
на лицето што за тоа има одобрение од надлеж-
ниот завод. 

Имателот на предметот за кој се претпоставува 
дека е споменик на културата во смисла на одред-
бите од овој закон, мора на установата или на 
овластеното лице од надлежниот завод да му до-
пушти предметот да го прегледа, да изврши по-
требно истражување или проучување, технички, 
фотографски или филмски да го сними« 

Член 23 
Надлежниот завод може во свое решение да 

му наложи на имателот на споменикот на култу-
рата да го направи споменикот достапен за јавно-
ста на начин и! под условите определени со тоа ре-
шение, ако со оглед на природата и значењето на 
споменикот на културата тоа е нужно за задово-
лување културните потреби на заедницата. 

При донесувањето на решението ќе се води 
сметка за имотните и личните прилики на имате-
лот, за просториите во кои е сместен споменикот, 
за можностите на имателот на споменикот да го 
направи истиот достапен за јавноста, како и за 
трошоците што со тоа ќе настанат за, имателот. 

Член 24 
При организирање на поголема уметничка* 

научна или друга изложба, надлежниот завод, по 
претходно заклучен договор со имателот на спо-
меникот на културата, може да му наложи опре-
делениот споменик на културата да го стави на 
располагање на соодветната организација, установа 
или државен орган со цел за изложување. 

Организацијата, установата односно државниот 
орган, кој го презема споменикот на културата на 
определено време за изложување, ги поднесува 
трошоците во врска со излагањето и одговара за 
секоја настаната штета на споменикот. 

Член 25 
Дејствијата што можат да предизвикаат про-

мени на споменикот на културата или да го нару-
шат интегритетот на споменикот можат да се пре-
земаат по претходна дозвола од надлежниот завод. 

Како дејствија од претходниот став се сме-
таат особено: конзервирање, реставрирање, прези-
дување или доѕидување на споменикот и други сли-
чни работи, подигање и работа на индустриски, 
занаетчиски и други постројки или работилишта 
во непосредна близина на споменикот, како и из-
градба на објекти во населби што како урбани-
стичка целина се запишани во регистарот на спо-
мениците на културата. 

Ако за работите од претходниот став е потре-
бно градежна дозвола, оваа дозвола не може да 
се издаде ако не е издадена дозволата од став 1 
на овој член. 

Претходна дозвола се издава врз основа на под-
несен идеен) проект и технички елаборати. 

За секоја издадена дозвола се известува Ре-
публичкиот завод. 
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Член 26 
Ако имателот на дозволата работите од прет-

ходниот член ги изведува спротивно на одобрениот 
проект или при изведувањето на работите не се 
придржува за пропишаните и наредените заштитни 
мерки, заводот што ја издал претходната дозвола 
може, со решение, да ги запре натамошните работи 
до обезбедувањето на услови за нивното правилно 
изведување. Во случај на опасност за споменикот 
дозволата може и да ја одземе. 

Член 27 
Надлежниот завод може да распише јавен кон-

курс за изработување на идејни проекти за кон-
зервирање и раставрирање на значајни недвижни 
споменици на културата. 

Идејниот проект усвоен на конкурсот е задол-
жителен за имателот. 

Во случај на распишување конкурс, трошоците 
за неговото спроведување паѓаат на товар на за-
водот што го распишал конкурсот. 

Член 28 
Ако на споменикот на културата со редовната 

употреба и користење му се нанесува штета, над-
лежниот завод може со решение) да му наложи на 
имателот употребата и користењето на споменикот 
на културата да ги врши само на определен начин 
со кој на споменикот нема да му се нанесува ште-
та, а може и да ја ограничи односно забрани упо-
требата или користењето на споменикот за опре-
делени цели, ако тоа е потребно заради заштита на 
споменикот. 

Член 29 
Ако имателот на споменикот на културата не-

брежно го чува или нестручно го одржува споме-
никот, така што постои опасност споменикот да 
биде оштетен или уништен, па ни по предупреду-
вањето не ги обезбеди условите за правилно чу-
вање и стручно одржување на споменикот, општин-
скиот орган на управата, по предлог од надлеж-
ниот завод, може со свое решение да определи спо-
меникот да му се даде на управување на старател 
определен за таа цел. 

Старателот е должен да ги преземе сите мер-
ки потребни за одржување на споменикот. Мерките 
што го преминуваат редовното одржување, стара-
телот може да ги преземе само по одобрение на 
надлежниот завод. 

Во случај од претходниот став трошоците за 
одржување на споменикот што не ги надминуваат 
приходите или материјалните користи од спомени-
кот паѓаат на товар на имателот на споменикот, а 
привремено ги подмирува органот што го определил 
старателот со право на регрес од имателот на спо-
меникот. Трошоците што ги надминуваат редов-
ните приходи, односно материјалните користи од 
споменикот паѓаат на товар на органот што го од-
редил старателот. ! 

Органот што го одредил старателот ќе го раз-
реши од должност, ако имателот на споменикот 
докажу дека обезбедил услови; за правилно и стру-
чно одржување на споменикот на културата. 

Член 30 

Ако движен споменик на културата не е до-
волно заштитен на местото на кое се наоѓа, а, има-
телот на споменикот објективно не е во состојба 
да ја обезбеди оваа заштита, надлежнио! завод 
може со решение да одреди споменикот да се пре-
даде на времено чување и користење на установа 
чија задача е чување на споменици на културата 
(музеј, галерија, збирка, библиотека, архива и др.) 
или да се пренесе на друго место каде ќе биде 
подобро заштитен до} обезбедувањето на потребните 
услови за чување на споменикот. Сите трошоци за 
одржување и чување на ваков споменик ги под-
несува установата која споменикот го презема на 
чување и користење. 

Мерката од претходниот став може да се од-
реди и во случај кога достапноста на споменикот 
на јавноста не може да биде обезбедена на друг 
начин (член 23). 

Член 31 
Спомениците на културата не можат да се из-

несуваат ниту извезуваат во странство. 
По исклучок, одделен споменик на културата 

може да се изнесе односно да се извезе во стран-
ство по дозвола на Советот за култура на НР Ма-
кедонија. Оваа дозвола се издава по претходно 
прибавено мислење од Републичкиот завод. 

Ако споменикот на културата е по потекло од 
друга народна република, пред издавањето на доз-
волата за извоз односно изнесување ќе се прибави 
мислење и од заводот за заштита на спомениците 
на културата на таа република. 

За одделни видови споменици на културата 
дозволата од став 1 на овој член може да ја издава 
и Републичкиот завод. 

Советот за култура на НР Македонка ќе ги 
определи видовите на спомениците од претходниот 
став. 

Член 32 
Истакнување фирми, реклами, табли и други" 

обавестувања на недвижен споменик на културата 
може да се врши само по претходна дозвола на 
надлежниот завод. 

Член 33 
Во случаите кога наредената мерка според од-

редбите од овој Јзакон го лишува имателот на спо-
меник без негова вина од материјалната корист 
на споменикот, имателот има право на надоместок. 

Средствата за исплатување на надоместокот од 
претходниот став ги обезбедува политичко-терито-
ријалната единица чиј орган ја наредил мерката. 

Решението за исплатување на надоместокот, ко-
га тој паѓа на товар на општината односно око-
лната , го донесуват рамноправно обата собора на 
народниот.* одбор. 

/ 
Ш. РЕГИСТРИРАЊЕ НА СПОМЕНИЦИТЕ НА ' 

КУЛТУРАТА И ДРУГИ УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 34 
Секој споменик на културата, како и секој 

предмет за кој ќе се утврди дека има својство на 
споменик' на културата се запишува во регистарот 
на спомениците на културата. 

* 
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Својството споменик на културата, како и гу-
бењето на ова својство го утврдува со решение 
Републичкиот завод. 

Музејските предмети заведени во инвентарот 
на музејските установи и галерии се сметаат како 
предмети што имаат својство на споменик на кул-
турата доколку Републичкиот завод, на предлог од 
старешината на музејската установа или галерија, 
за одделни предмети не реши поинаку. 

Советот за култура на НРМ ќе пропише кои 
видови на архивскиот и библиотекарскиот мате-
ријал се сметаат кака споменик на културата. 

Член 35 
Врз основа на решението на Републичкиот за-

вод од претходниот член се врши упис, односно 
бришење од регистарот. 

Против, решението со кое се утврдува својство-
то споменик на културата или престанокот на ова 
својство, може да се изјави жалба. 

Жалбата против решението со кое се утврдува 
својството споменик не го задржува извршувањето 
на решението. 

Член 36 1 
Регистар на спомениците на културата води 

секој завод за своето подрачје. Републичкиот за-
вод води централен регистар за сите споменици на 
културата од; територијата на Републиката 

За споменици на култура во граѓанска сопстве-
ност за кои трошоците н̂ Г одржувањето, поправката 
или конзервацијата се подмирени од општествени 
средства во регистарот се внесуваат и податоците 
за тие трошоци. 

Советот за култура на НРМ 1ђе ги пропише 
другите податоци што се запишуваат во регистрите 
за спомениците на културата, како и начинот на 
водењето на регистрите. 

Советот за култура на НРМ ќе го пропише и 
начинот на кој музе!ските установи и галерии ќе 
ги: пријавуваат своите предмети, како и начинот на 
кој установите ќе го издвојуваат архивскиот и би-
блиотечниот материјал за пријавување заради ре-
гистрирање. 

Член 37 
За бришењето на одделни споменици од реги-

старот задолжително се известува имателот на спо-
меникот и општинскиот орган на управата, како и 
заводите во чиј регистар бил запишан таквиот 
споменик. 

Член 38 
Заводот што го извршил запишувањето односно 

бришењето на недвижен споменик на културата во 
регистар е должен да го извести надлежниот зем-
јишнокнижен суд за. да; се внесат потребните пода-
тоци во соодветните јавни книги. 

Член 39 
Установите што се занимаваат со чување, про-

учување и стручно одржување на спомениците на 
културата (музеи, галерии, збирки, библиотеки, ар-
хиви! и др.) се должни да му доставуваат на Репуб-
личкиот завод извештај за состојбата на спомени-
ците, како и годишни извештаи за реставрирањето 
и конзервирањето на спомениците што се наоѓаат 
во нивните збирки или што им биле доверени за 
реставрирање односно на чување. 

Член 40 
Археолошки ископувања и истражувања можат 

да се вршат само врз основа на дозвола од Репуб-
личкиот завод. 

Дозволата за архелошки ископувања и истра-
жувања им се издава на научните односно струч-
ните установи и организации што ги исполнуваат 
условите) за вршење на такви работи. Ваква дозво-
ла под истите услови може само по исклучок да им 
се издаде и на одделни научни работници. 

Дозволата за археолошки ископувања и истра-
жувања може да се издаде ако претходно е изра-
ботен основен план за спроведување на работите 
и ако се обезбедени финансиски средства, техничка 
опрема И стручни кадри за такви работи. 

Во дозволата за археолошки ископувања и 
истражувања се определуваат условите под кои тие 
работи можат да се извршат, а особено: подрачјето 
на кое можат да се вршат работите, видовите и 
обемот на работите, времето во кое работите тре-
ба да се извршат и обврските за извршителот на 
работите во однос спроведување на пропишаните 
заштитни мерки. 

Член 41 
Ако имателот на дозволата ги изведува работите 

на археолошките ископувања и истражувања про-
тивно на пропишаните заштитни мерки или про-
тивно на она што во самата дозвола е одредено, 
органот што ја издал дозволата може привремено 
да ги запре работите, а во случај на непосредна 
опасност за ископите, може да донесе решение за 
одземање на издадената дозвола. 

Член 42 
Организацијата, установата или поединец што 

вршат археолошко ископување или истражување 
се должни во рок од три месеци по завршените ра-
боти да му достават на Републичкиот завод писмен 
извештај за извршеното ископување, односно ис-
тражување. 

Член 43 
Советот за култура на НРМ определува со ре-

шение на кого му припаѓа правото на користење 
на предметите ископани или најдени при археолош-
кото ископување и истражување. 

Со решението од претходниот став може да се 
определи најдените предмети да се пренесат од под-
рачјето на општината во која се најдени во друго 
место само по претходно прибавено мислење од Ре-
публичкиот завод и од советот надлежен за рабо-
тите на заштитата' на спомениците на културата на 
општинскиот народен одбор на онаа општина на 
чие подрачје се најдени. 

Член 44 
При подготовките за изработка на урбанистич-

ки план односно одлука што тој план го заме-
нува — на населби или делови на населби, што се 
запишани во регистарот на спомениците на култу-
рата како урбанистичка целина, надлежниот орган 
е должен пред изработката на нацртот на урбани-
стичкиот план односно одлуката' да прибави мисле-
ње од надлежниот завод за заштита на спомени-
ците на културата. 

Со предлогот на урбанистичкиот ш*ан односно 
одлуката од претходниот став ќе са поднесе миеле-



Огр. 712 — Вр. 4Ј СДУЖВШ ВШНИК МА НРМ декември 1960 

ње од надлежниот завод за заштита на спомени-
ците на културата за предлог на планот односно 
одлуката. 

Ако органот што го донесува урбанистичкиот 
план односно одлуката не го усвои мислењето на 
надлежниот завод за заштита на спомениците на 
културата, заводот може да му поднесе приговор 
на органот надлежен за потврдување на урбани-
стичкиот план односно одлуката. 

Член 45 
Ако во текот на изведувањето на градежни или 

други работи се дојде до археолошко наоѓалиште 
или други предмети од археолошко значење, орга-
низацијата, установата или лицето кое непосредно 
ги изведува работите е должно за тоа веднаш да 
го извести општинскиот орган на управата, кој без 
одлагање ќе го извести за тоа надлежниот завод. 

Организацијата, установата или лицето кое не-
посредно ги изведува работите е должно да ги пре-
земе нужните мерки наоѓалиштето да се сочува на 
местото и во состојбата во кое е откриено, односно 
да не се оштети или уништи. 

Ако постои непосредна опасност од оштетување 
на археолошките наоѓалишта или на предметите 
од археолошко значење, општинскиот орган на уп-
равата може со свое решение привремена да ги за-
пре работите до донесување решение од страна на 
надлежниот завод, како и да преземе други по-
гребни мерки за обезбедување на археолошкото 
наоѓалиште односно најдениот предмет и за тоа да 
го извести надлежниот завод. 

Решението од претходниот став надлежниот 
завод; ќе го донесе во рок од 15 дена од приемот на 
известието. 

Надлежниот завод во истиот рок може, со оглед 
на карактерот на наоѓалиште да донесе решение 
со кое привремено се забранува изведувањето на 
работите на земјиште кое претставува археолошко 
наоѓалиште и да му предложи на органот што го 
издал одобрението за потесна локација на објектот 
што се изградува, односно на кој се вршат истра-
жувањата, да го измени своето решение, водејќи 
сметка за значењето на откриеното археолошко 
наоѓалиште односно споменик на културата и го-
лемината на штетата што би настанала со изме-
ната на потесната локација. По поднесениот пред-
лог ќе се постапува според одредбите на Законот 
за општата управна постапка. 

Привремената забрана може да трае најмногу 
до правосилноста на решението донесено по пред-
логот на надлежниот завод. 

Одобрение за потесна локација на заштитено* 
подрачје односно објект може да се издаде' само по 
претходна согласност од надлежниот завод. 

IV. ОРГАНИ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 
НА КУЛТУРАТА 

Член 46 
Заводи основаат Извршниот совет и народните 

одбори. 
Два или повеќе народни одбори можат спогод-

бено да основаат завод за подрачјето на две или 
повеќе општини односно околии. 

Народниот одбор може да основа завод ако се 
обезбедени материјални средства, техничка опрема 
и стручен кадар. 

Советот за култура на НРМ ќе донесе поблиски 
одредби за условите од претходниот став. 

Член 47 
Службата за заштита на спомениците на кул-

турата на подрачјето на една или повеќе општини 
— односно околии ја врши заводот основан од 
соодветните народни одбори, доколку одредени ра-
боти не се ставени во делокруг на други органи 
или установи. 

При непостоењето на заводи од претходниот 
став службата за заштита на спомениците на кул-
турата ја врши Републичкиот завод. 

Член 48 
Заводите ги вршат особено овие работи: 
— ги разгледуваат прашањата за заштита на 

спомениците на културата, предлагаат донесување 
на прописи и преземање мерки во врска со зашти-
тата на спомениците на културата и сами презе-
маат мерки во рамките на својот делокруг; 

— ги проучуваат, истражуваат и со научни ме-
тоди ги обработуваат прашањата од областа на за-
штитата на спомениците на културата; 

— водат регистар на спомениците на култу-
рата; 

— водат стручна евиденција и документација 
за спомениците (положба, степен на загрозеност, 
мерки и заштита); 

— го вршат правото на користење на спомени-
ците на културата во општествена сопственост, за 
кои тоа право им е дадено; ' 

— им даваат стручна помош и соработка на 
имателите на спомениците на културата за чува-
њето и одржувањето на спомениците, особено со 
давање стручни совети и мислења, со укажување 
на потребата од конзервирање на спомениците и за 
вршење на експертиза за одредување на соодветни 
мерки за заштита; 

— изработуваат проекти за вршење на рабо-
тите на конзервација и реставрација на споменици 
на културата, се грижат за изведување на тие ра-
боти, а по потреба и непосредно ги изведуваат; 

— вршат непосреден стручен надзор над изве-
дувањето на работите на конзервацијата и реста-
врацијата на спомениците на културата и над 
спроведувањето на други техничко-заштитни мерки 
на спомениците; 

— ги одредуваат во согласност со општинскиот 
орган на управата, работите во врска со грижата 
за, чување и одржување на еден или повеќе споме-
ници во општествена сопственост што можат да 
им се поверат на здруженијата и организациите од 
член 8 на овој закон; 

— заводите вршат и други стручни и управни 
работи во областа на заштитата на спомениците на 
културата што со овој закон или друг пропис им 
се ставени во надлежност. 

Член 49 
Републичкиот завод, покрај работите од прет-

ходниот член ги врши особено и следните работи: 
— ја координира работата на заводите осно-

вани од народните одбори, им укажува потребна 
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стручна помош и врши стручен надзор над нив-
ната работа; 

— врши стручен надзор над работата и на дру-
ги установи што се занимаваат со конзервација и 
реставрација на споменици на културата; 

— се грижи за унапредување на службата за 
заштита на спомениците на културата; 

— се грижи, за образованието и усовршувањето 
на стручните кадри; 

— повремено врши увид во состојбата на спо-
мениците на културата; 

— Заводот врши и други работи на заштитата 
на спомениците на културата што со овој закон 
или други прописи му се ставени во исклучива 
надлежност. 

Член 50 
Републичкиот завод може да издава задолжи-

телни упатства за вршење на стручните работи во 
врска со спроведувањето на заштитата на споме-
ниците! на- културата. 

Советот за култура на НР Македонија може 
да одреди Републичкиот завод да ја преземе це-
лосно или делумично непосредната заштита на спо-
мениците на културата од особено значење. 

Член 51 
Заводите имаат својство на правно лице. 

Член 52 
Со заводот управува совет и директор на за-

водот. 
Член 53 

Советот на Заводот го сочинуваат: 
— членовите што ги именува основачот од ре-

дот на граѓаните, кои со својата работа можат да 
придонесат за извршувањето на задачите на За-
водот; 

— членовите што ги избира колективот на за-
водот од редот на работниците и службениците; 

— членови што ги делегираат заинтересира-
ните органи, установи и организации. 

Директорот на заводот е член на советот по 
службеното место. 

Бројот на членовите на советот што ги избира 
колективот на заводот не може да биде поголем од 
една третина од вкупниот број на членовите на со-
ветот. 

Вкупниот број на членовите на советот се утвр-
дува со актот за основање на заводот односно со 
статутот. 

Членовите на советот се избираат односно име-
нуваат за две години. 

Член 34 
Советот на заводот ги врши особено овие ра-

боти: 
— го донесува статутот на заводот; 
— го донесува финансискиот план и завршната 

сметка на заводот; 
— го утврдува предлогот на инвестициите; 
— го потврдува годишниот план за работа на 

заводот; 
— го разгледува годишниот извештај на заво-

дот и донесува свои заклучоци; 
— дава препораки и општи смерници за работа 

на директорот на заводот; 

— именува стручен совет на заводот. 
Советот врши и други работи ставени во не-

гова надлежност со други прописи и со статутот 
на заводот. 

Член 55 
Директорот на заводот го назначува основачот 

според одредбите на Законот за јавните службе-
ници. 

Член 56 
За разгледување на поважни стручни прашања 

од делокругот на заводот во заводите се образуваат 
стручни совети. 

Во стручниот совет можат да учествуваат и 
лица што не се службеници на заводот. 

Член 57 
Заводот има свој статут. 
Со статутот поблиско се уредува организаци-

јата и работата на заводот, составот и делокругот 
на органите на управувањето, како и начинот на 
изборот на членовите што ги избира работниот ко-
лектив. 

Статутот го потврдува органот што го основал 
заводот односно органот што основачот ќе го овла-
сти за тоа. 

Член 58 
Кога решаваат за правата, обврските или прав-

ните интереси на странките во работите од зашти-
тата на спомениците на културата, заводите поста-
пуваат според одредбите на Законот за општата 
управна постапка. 

По жалбата против решението на Заводот ре-
шава во втора степен Секретаријатот на Советот 
за култура на НР Македонија. 

Член 59 
Советите надлежни за заштита на -спомениците 

на културата на народните одбори и Советот за 
култура на НР Македонија во областа на зашти-
тата на спомениците на културата ги вршат осо-
бено овие работи: 

— ги претресуваат општите прашања од обла-
ста на заштитата на спомениците на културата; 

— се грижат за обезбедување на материјални 
средства потребни за вршење на службата заштита 
на спомениците на културата и за обезбедување 
трошоци што настануваат во врска со спроведува-
њето на заштитата по овој закон, а што се обезбе-
дуваат од општествени средства и за таа цел да-
ваат предлози до народните одбори односно до Из-
вршниот совет; 

— предлагаат донесување на прописи и доне-
суваат прописи и пропишуваат мерки за кои се 
овластени и се грижат за извршување на пропи-
сите за заштита на спомениците на културата; 

— даваат општи смерници за работата на за-
водите; 

— вршат надзор над законитоста на работата 
на заводот спрема кој народниот одбор односно 
Извршниот совет ги вршат правата на основач; 

— ги разгледуваат годишните извештаи за ра-
ботата на заводите за заштита на спомениците на 
културата и! донесуваат заклучоци во врска со таа 
работа; 
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— вршат работи на општествено управување 
од заеднички интерес за заштита на спомениците 
на културата во општината, околијата односно Ре-
публиката; 

— се грижат за образованието и усовршува-
њето на стручните кадри. 

Советот за култура на НР Македонија врши и 
други работи во областа на заштитата на спомени-
ците на културата што со закон или други прописи 
донесени на основа закон му се стават во надлеж-
ност. 

Член 60 
За проучување и поднесување на мислења и 

предлози по работите од делокругот на советот со-
ветите на народните одбори можат да образуваат 
комисии. 

Член 61 
Органите на управата надлежни за работите 

на заштитата на спомениците на културата на на-
родните одбори во областа на заштрггата на споме-
ниците на културата ги вршат особено овие работи: 

— вршат надзор над законитоста на работата 
на Заводот спрема кој народниот одбор ги врши 
правата на основач и му укажуваат на советот 
надлежен за работите на заштитата на спомени-
ците на културата на народниот одбор на општите 
акти на заводот што се во спротивност со закон 
или со други прописи; 

— го предупредуваат надлежниот завод за мер-
ките што треба да ги преземе во врска со зашти-
тата на спомениците на културата; 

— вршат надзор над извршувањето на пропи-
сите и мерките за заштита на спомениците на кул-
турата и го известуваат надлежниот завод за секој 
случај на неизвршување на тие прописи односно 
мерки; 

— во итни случаеви согласно на прописите не-
посредно преземаат мерки за заштита на споме-
ниците на културата. 

Органите на управата од претходниот став вр-
шат и други управни работи во областа на зашти-
тата на спомениците за култура што со идредбите 
од овој закон или други прописи им се ставени во 
надлежност. 

Член 62 
Во вршењето правото на надзор над закони-

тоста органите од претходниот член имаат право 
да бараат од директорот на заводот податоци за 
работата на заводот. 

Ако органот на управата утврди дека органите 
па управувањето на заводот не се придржуваат за 
прописите е должен да им обрне внимание на не-
согласноста на нивната работа со пропис и на нив-
ните обврски што произлегуваат од прописите. 

Ако органот на управата утврди дека органите 
на управувањето на заводот донеле акт во вон-
управната постапка што е во спротивност со про-
писите, ќе го запре од извршување и без одлагање 
ќе го достави до советот надлежен за работите на 
заштитата на спомениците на културата на народ-
ниот одбор. 

Советот надлежен за работите на заштита на 
спомениците на културата на народниот одбор 
може да го укине или поништи актот од претход-
ниот став ако е спротивен на Законот, другите про-

писи или статутот на Заводот. Решение по запре-
ниот акт советот е должен да донесе во рок од еден 
месец. 

Член 63 
Народните одбори во областа на заштитата на 

спомениците на културата ги вршат особено след-
ните работи: 

— ја претресуваат општата состојба и праша-
њата од интерес за развитокот и унапредувањето 
на службата за заштита на спомениците на кул-
турата од своето подрачје; 

— основаат и ги укинуваат заводите што ги 
основале; 

— ги потврдуваат статутите на заводите спре-
ма кои ги вршат правата на основач, доколку тоа 
право не го пренесат на друг орган; 

— назначуваат директор на заводот спрема кој 
ги вршат правата на основач; 

— обезбедуваат материјални средства за врше-
ње на службата за заштита на спомениците н-л 
културата. 

Работите од алинеја 1, 3 и 4 од претходниот 
став народните одбори ги вршат на заеднички сед-
ници, а останатите работи на одделни седници на 
обата собора. 

Член 64 
Одборите на кои како на органи на општестве-

ното управз^вање во областа на заштитата на спо-
мениците на културата (член 7) им се доверува 
вршењето на одделни работи во врска со зашти-
тата на спомениците на културата ги образува со-
ветот надлежен за работите на заштитата .на спо-
мениците на културата на општинскиот народен 
одбор. Одборот може да се образува за еден или 
повеќе споменици. 

Најмногу една третина од членовите на одборот 
ги именува советот на општинскиот народен одбор, 
а другите членови ги делегираат заинтересираните 
општествени организации и установи. 

Вкупниот број членови на одборот, како и за-
интересираните општествени организации и уста-
нови и бројот на членовите што тие ги делегираат 
се одредува со актот за образување на одборот. 

Средствата и условите за работа на одборот ги 
обезбедува надлежниот народен одбор. 

Член 65 
Одборите од претходниот член ги вршат осо-

бено овие работи: 
— се грижат за извршување на пропишаните и 

наредените мерки за чување, одржување и кори-
стење на спомениците', на културата и соработуваат 
со имателите на споменик и надлежните органи во 
извршувањето на тие мерки; 

— му укажуваат на надлежниот завод на тех-
ничко-заштитните и другите мерки што треба да 
ги преземе за заштита на споменик на културата 
и за таа цел му даваат на надлежниот завод пред-
лози за висината на средствата потребни за спро-
ведување на тие мерки; 

— се грижат за популаризирање на истори-
ските, уметничките и научните вредности на спо-
мениците на културата; 

— по барање од надлежните органи или по 
сопствена иницијатива даваат мислења во Ерска со 
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заштитата на спомениците на културата. 
Со решението за образување на одбор се одре-

дуваат работите што тој ќе ги врши во врска со 
заштитата на спомениците на културата. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член бб 
Со парична казна или со затвор до една година 

ќе се казни за кривично дело кој оштети или уни-
шти споменик на културата. 

Ако поради делото од став 1 настапила значи-
телна штета или ако делото е сторено со намера 
споменикот на културата да се оштети или уништи, 
сторителот ќе се казни со затвор најмалку шест 
месеци или со строг затвор до пет години. 

Член 67 
Со парична казна или со затвор до шест месеци 

ќе се казни за кривично дело кој без дозвола од 
надлежниот орган изврши на споменик на култу-
рата конзерваторски, реставраторски, или истра-
жувачки работи, па поради тоа споменикот на кул-
турата биде уништен, тешко! оштетен или, го загуби 
својството на споменик на културата. 

Со истата казна ќе се казни кој без дозвола 
или противно на забраната на надлежниот орган 
врши археолошки ископувања или истражувања, 
па поради тоа споменикот на културата биде уни-
штен, тешко оштетен или го загуби својството на 
споменик на културата. 

Член 68 
Со казна затвор најмалку три месеца или со 

строг затвор до пет години ќе се казни за кри-
вично дело кој при археолошки ископувања или 
инаку присвои ископини или најдени предмети што 
претставуваат споменик на културата. 

Член 69 
Со казна затвор до една година ќе се казни за 

кривично дело кој без дозвола од надлежниот ор-
ган извезе или изнесе во странство споменик на 
културата. 

За обид ќе се казни. 

Член 70 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок имателот на споменик кој: 
1. не го пријави споменикот на културата илхх 

предмет за кој основано може да се претпостави 
дека има својство на споменик, како и промените 
на споменикот; 

2. го запоставува чувањето и одржувањето на 
споменикот односно не ги изврши пропишаните 
или наредените техничко-заштитни мерки за одр-
жување и заштита на споменикот; 

3. не го дозволи истражувањето и проучува-
њето на споменикот на лицето што има одобрение 
за тоа; 

4. одбие или спречи да го стори' споменикот до-
стапен на јавноста; 

5. употребував и користи споменик спротивно на 
решението донесено според член 28 од овој закон; 

6. одбие да го предаде споменикот на управу-
вање на старател одреден според член 29 од овој 
закон. 

Со иста казна ќе се казни за прекршок и ли-
цето кое: 

1. без одобрение врши истражување и проучу-
вање на споменик на културата; 

2. без одобрение истакнува реклами, поставува 
излози, натписи или обавестувања на споменик; 

3. не пријави археолошко наоѓалиште или нај-
дени предмети од археолошко' значење. 

За работите од претходните точки ќе се казни 
стопанска и општествена организација; установа и 
друго правно лице со парична казна до 100.000 ди-
нари, а одговорното лице во организацијата, уста-
новата или правното лице со парична казна до 
20.000 динари. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 71 
Решенијата донесени пред влегувањетц во сила 

на овој закон, со кои одделни предмети се ставени 
под заштита на државата како споменици на кул-
турата, ќе се изменат односно дополнат, со цел да 
се доведат во согласност со одредбите на овој за-
кон, во рок од шест месеци од денот на неговото 
влегување во сила. 

Член 72 
До донесувањето на статутот на заводите спо-

ред одредбите на овој закон, Советот за култура на 
НРМ односно советот надлежен за работите на за-
штитата на спомениците на културата на надлеж-
ниот народен одбор ќе го одреди бројот на члено-
вите на советот на заводот што ги избираат ко-
лективот на заводот, заинтересираните органи, 
установите, општествените и стручните организа-
ции, како и кои органи, установи, општествени и 
стручни организации ќе делегираат свои претстав-
ници во советот на заводот. 

Член 73 
Прописи за техничко-заштитните мерки во 

областа на заштитата на спомениците на културата, 
како и прописи за спроведување на овој закон, ќе 
донесе Советот за култура на НРМ. 

Член 74 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат одредбите на Законот за заштита 
на спомениците на културата и природните реткос-
ти коишто се однесуваат на спомениците на кул-
турата (^Службен весник на НРМ" бр. 11/48). 

Член 75 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него-

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

330. 

На основа точка 2 од Одлуката за спроведува-
ње на одредбите од Сојузниот општествен план за 
1960 година за престанок на важењето на преписите 
за задолжително основу вање на одделни фондови 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/59), Извршниот 
совет донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА ПОНАТАМОШНОТО ПОСТОЕЊЕ НА ФОНДОТ 

ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ НА НРМ 

1. Фондот за социјални установи на НРМ осно-
ван со Уредбата за основање на Фонд за социјални 
установи („Службен весник на НРМ" бр. 24/52) ќе 
постои и понатаму заради финансираше на зада-
чите и целите поради кои е основан. 

2. Непотрошените средства, побарувањата и об-
в р с к и т е на Фондот за социјални установи на НРМ, 
со состојбата според завршната сметка на 31 де-
кември 1959 година му остануваат на истиот фонд. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1960 година. 

Бр. 09—2182/1 
29 октомври 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

331. 
На основа точка 8 од Одлуката за доделување 

новогодишна награда на службениците и работни-
ците на сојузните државни органи и установи што 
вршат јавна служба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/60), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И УСТА-

НОВИ ШТО ВРШАТ ЈАВНА СЛУЖБА 

I. На службениците и работниците што се во 
постојан работен однос во републички државни ор-
гани, како и на службениците и работниците на 
организациите и самостојните установи спрема кои 
републички органи ги вршат правата на основувач, 
а на кои се применуваат одредбите од Законот за 
јавните службеници, ќе им се исплатат за 1960 го-
дина на име новогодишна награда 100% од месеч-
ната нето плата. 

И. На хонорарите службеници на органите, 
установите и организациите од претходната точка 
им припаѓа новогодишна награда ако е хонорар-
ната служба нивно редовно и главно занимање и 
ако се запослени со полно редовно работно време. 

III. Новогодишната награда ќе им се исплати 
на службениците што на 2 декември 1960 година 
се затекнале во работен однос во наведените орга-
ни, установи и организации. 

IV. Како плата, во смисла на оваа Одлука, се 
подразбира основната и положај ната плата и по-
себниот додаток. 

V. Новогодишната награда ќе се исплати во 
декември 1960 година. 

VI. Придонес за социјално осигурување и при-
донес за станбена изградба нема да се пресмету-
ваат и да се плаќаат на новогодишните награди 
исплатени според оваа одлука. 

VII. Новогодишната награда ќе им се исплати 
на службениците на републичките органа и уста-
нови на товар на средствата на Републичкиот бу-
џет за 1960 година, а на службениците и работни-
ците на организациите и самостојните установи од 
точката I на оваа одлука — од средствата наменети 
за лични расходи односно од средствата на фон-
довите за наградување на работниците и службе-
ниците. 

VIII. Народните одбори на околиите и општи-
ните можат да одлучат да им се исплати, на товар 
на расходите на нивните буџети, новогодишна на-
града на службениците и работниците на соодвет-
ните органи, организации и самостојни установи на 
кои се применуваат одредбите на Законот за јав-
ните службеници, под условите и до височината 
што се предвидени со оваа одлука. 

IX. Се овластува Државниот секретаријат за 
работи на финансиите на НРМ да донесе упатство 
за утврдување на основиците и за пресметување на 
придонесот за буџетите од личниот доход на награ-
дите според оваа одлука, со тоа што да може да 
определи плаќање на тој придонес во паушален 
износ. Овој Секретаријат се овластува да може да 
издава и други упатства за спроведување на оваа 
одлука. 

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-2629/1 
1 декември 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Потпретседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

332. 
На основа член 49 од Законот за оснивање 

виши стручни школи („Службен весник на НРМ" 
бр. 32/60), Државниот секретаријат за работи на 
финансиите на НРМ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА БАНКАР-
СКО-ФИНАНСИСКА ШКОЛА ВО ТЕТОВО ШТО 

ГИ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО ИЗБИРААТ 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ 

1) Во советот на Вишата економска банкарско-
финансиска школа во Тетово делегираат односно 
избираат свои претставници следните организации 
и органи: 

— Државниот секретаријат за работи 
на финансиите на НРМ 1 член 

— Народната банка на ФНРЈ — Цен-
трала за НР Македонија %1 член 

— Економски факултет — Скопје 1 член 
— Народниот одбор на општината 

— Тетово 2 член 
— Фабриката за волнени ткаенини 

„Тодор Циповски — Мерџан" 1 член 
— Сојузот на комуналните банки 1 член 
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— Наставнички«^ совет на Вишата 
економска банкарско-финансиска 
школа во Тетово 2 члена 

— Студентите на Вишата економска 
школа во Тетово 1 член 

2) Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-4771/1 
29 октомври 1960 година 

Скопје 
Државен секретар, 

за работи на финансиите, 
Кемал Сејфула, е. р. 

Ом асен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-7771Д од 26 октомври 
1960 година, ја одобри промената на личното име 
на Адамовиќ Томислав, роден на 10 април 1938 го-
дина во Битола, од татко Адамовиќ Тофил и мајка 
Поликсена, така што во иднина личното име ќе му 
гласи НИКОЛИЌ ТОМИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (243) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-16212/1 од 26 октом-
ври 1960 година, ја одобри промената на роденото 
име на Хаџитошева Лимба, родена на ден 4 март 
1944 година во Нови Дојран, околија Титоввелешка 
од татко Хаџитошев Ристо и мајка Хаџитошева 
Даница, така што во иднина роденото име ќе и гла-
си Ката. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на ПРМ". (244) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-18231 од 23 ноември 
1960 година, ја одобри промената на роденото име 
на, Ивановска Неџмије, родена на 15 февруари 1958 
година во гр. Титов Велес, од мајка Бего Дилбер, 
така што во иднина роденото име ќе и гласр1 
Мимоза. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (245) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-16578/1 од 18 октомври 
1960 година, ја одобри промената на роденото име 
на Пеливанова Елизабета, родена на 31 декември 
1959 година во Кавадарци, од татко Пеливанов Су-
лејман и мајка Пеливанова, родена Беширова Мах-
муде, така што во иднина роденото име ќе и гласи 
Ајша. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (246) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-15422/1 од 24 октом-
ври 1960 година, ја одобри промената на роденото 
ш на Стефановски Душан, роден на II август 1081 

година во село Живојно, Битолска околија, од тат-
ко Стефановски Атанас и мајка Фана, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Раде. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (247 

КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ КОНКУРС 
И ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ЗА ВИШАТА ЕКО-
КОМСКО-КОМЕРЦИЈАЈ1НА ШКОЛА ВО КУМА 
НОВО, ПРИ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

СТОКОВ ПРОМЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА 
р а с п и ш у в а */ 

К О Н К У Р С ; 
з« избор на наставници во Вишата економско-ко-

мерцијална школа во Куманово 
I 

За избор на редовни или хонорарни наставни-
ци (професори или предавачи на виша школа) за 
следните предмети: 

1. Стопанска со финансова математика 
2. Основи на книговодството 
3. Трговско книговодство (со основи на анали-

за на билансот) 
* 4. Познавање на стоките со технологија 

5. Основи на политичката економија 
/ 6. Стопанско право 

7. Увод во облигационо право 
8. Статистика 
9. Економска географија на светот 

10. Економска географија на ФНРЈ 
11. Француски јазик 
12. Англиски јазик 
13. Германски јазик 

II 
УСЛОВИ: Кандидатите треба да ги исполнуваат 

условите по чл. 29 од Законот за оснивање виши 
стручни школи („Службен весник на НРМ" бр. 
32/60), и условите од Законот за јавните службе-
ници. 

Пријавите со документите пропишани со чл. 31 
од Законот за јавните службеници, биографија, из-
вод од службеничкиот лист, како и список на на-
учни и стручни трудови и примерот од трудовите, 
до колку ги има, се доставуваат до комисијата за 
^збор на наставници при Државниот секретаријат 
за стоков промет на НРМ. 

Настап на работа веднаш или по договор. 
Рок за поднесување на пријавите е 30 дена од 

објавувањето на конкурсот. 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за еден редовен професор по предметот 
Гинекологија и акушерство 

Кандидатот со пријавата треба да поднесе по-
требни документи за избор предвидени во чл. 33, 
34, 36 и 37 од Општиот закон за факултетите и 
универзитетите. 

Овој конкурс ќе трае 15 дена по објавувањето* 
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Врз основа на чл. 164 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување работни места во управните 
органи и ус топови на .народниот одОор на кума-
новска околна, и тоа: 

1. спрега јп 1 сл на сирото за геолошки и рудар-
ска истражувања и проектирана, 

2. 1иеф на истражцо-проектна група. 
У С Л О В И : 

За работното место под 1) да има завршен Ру-
дарски факултет или геолошка струка со 6 години 
практика и отслужен кадровски рок. Плата по 
уредба. 

оа; работното место под 2) да има завршено Ру-
дарски факултет и 5 години практика. 

Молоите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија, во срок 
од 10 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на НРМ". 

Кон молбата обавезно да се приложи и кратка 
биографија. 

Конкурсната комисија на Секретаријатот з^ 
општи стопански работи на Извршниот совет на 
ПРМ —Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1) 2 референта за работа во Групата за сред-

ства во стопанството. 
2) 1 референт за работа во Групата за расло-

делба на доходот на стопанските организа-
ции и 

3) 2 приправник референти. 
Услови за прием: За работните) места под 1 и 2 

свршен економски факултет и пракса во струката, 
а за приправниците свршен економски факултет 
или средна економска школа. 1 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници и положај на по Одлуката за положај ни плати 
на службениците на републичките установи. 

Молбите со сите документи по член 31 од Зако-
нот за јавните службеници се поднесуваат до Се-
кретаријатот за општи стопански работи, соба бр. 90. 

Овој конкурс трае до пополнување на работ-
ните места по овој конкурс. (1714) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ПРИРОДО-
МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

/ V 
распишува 

К О Н К У Р С 
за работни места 

1. За еден вонреден или редовен професор по 
предметот Неорганска хемија. 

2. За еден доцент по предметот „Морфологија 
и систематика на вертепбара со споредбена ана-
томија". 

3. За еден предавач, доцент, виши предавач, 
вонреден професор или редовен професор за пред-
метите: 

— Општа физика 
— Антропогеографија 

4. За еден стален или хонорарен наставник по 
предметот Основи на општествените науки. 

5. За еден хонорарен наставник по предметот 
Педагогија. 

6. За еден стручен соработник (електро-инжи-
нер за слаби струи) во Физичкиот институт. 

7. За по еден асистент на: 
— Катедрата по математика 
— Катедрата по хемија 
— Катедрата по биологија, по предметот 

Морфологија и систематика на вертебрата 
со споредбена анатомија. 

8. За, преизбор на асистенти: 
— Двајца асистенти на Катедрата по хемија 
— Еден асистент во Ботаничката градина. 

Пријавите со биографија, список на научни и 
стручни трудови, со по еден примерок од истите, 
се поднесува до Деканатот на Факултетот. Рок за 
пријавување е 15 дена по објавувањето на кон-
курсот, а во колку местата не се пополнат во тој 
конкурсот се продолжува до нивното пополнување. 

(1707) 

СОДРЖИНА 

326. Указ за прогласување на Законот за на-
стој ниците на зградите — — — — — 703 
Закон за настојниците на зградите — — 703 

327. Указ за прогласување на Законот за ос-
новање Републичка индустриска комора 705 
Закон за основање Републичка индустри-
ска комора — — — —• — — — — 705 

328. Указ за прогласување на Законот за на-
чинот на употребата на дополнителните 
средства за изградба на судски згради 706 
Закон за начинот на употребата на до-
полните средства за изградба на судски 
згради — — — _ — _ — 70<з 

329. Указ за прогласување на Законот за за-
штита на спомениците на културата — 707 
Закон за заштита на спомениците на 
културата — — — — — — — — 707 

330. Одлука за понатамошното постоење на 
Фондот за социјални установи на НРМ 716 

331. Одлука за доделување новогодишна на-
града на службениците и работниците на 
републичките државни органи и устано-
ви што вршат јавна служба — — — 716 

332. Решение за одредување бројот на члено-
вите на Советот на Вишата економска 
банкарско-финансиска школа во Тетово 
што ги именуваат односно избираат орга-
низациите и органите — — — — — 716 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1—698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (6191) — Скопје. 


