
„Службен весник на СВМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
1Ѕ дена. Огласи според тарифата. 

Претплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.000 динари. Овој број чини 800 
дин. Жиро сметка 40100-603-12499 

325. 
Врз основа на член 19 од Законот за системот 

на општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 28/87) и член 6 од Законот за опште-
ствена контрола на цените на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" бр. 10/85), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈ-
ВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ ПАТЕН 

СООБРАЌАЈ 

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цениве — определување највисоко ниво на цените 
во јавниот патен сообракај. 

2. Организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници кои вршат ја-
вен патен сообраќај можат да ги зголемат цените на 
своите услуги и тоа.-

— за превоз на патници до 60% 
— за превоз на стока до 43%. 
3. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за пропишување мерка на 
непосредна контрола на цените- — определување нај-
високо ниво на цените' во јавниот патен сообраќај 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/87). 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 23-1103/1 
2 јуни 1988 година ' 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
к инж. Васил Влашки, е. р. 

326. 
Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за 

(административните такси („Службен Бесник на СРМ" 
бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84, 44/85 и 7/88), Изврш-
ниот сотзет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА 

ВИ<ЗИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ 
ПРЕМИНИ 

1. Висината на'таксите за дозволи и за визи што 
ги издава органот на управата надлежен за вна-
трешни работи на граничните премини, утврдена во 
Тарифниот број 4 а од Тарифата на републичките 
административни такси се менува и изнесува: 

1) За државјани на СФРЈ: 

а) за дозвола за движење и задржу-
вање на граничен премин 2.000 дин. 

б) за постојана дозвола за движење 
и задржување на граничен пре-
мин 2.000 дмб. 

2. За странски државјанин: 

а) за виза на патна исправа за едно 
патување заради престој во СФРЈ 
или за еден транзит 1 

б) за визи на заедничка патна испра-
ва за секое лице по 

в) за туристичка пропусница 
г) за дозвола за движење и задржу-

вање на граничен премин 
д) за дозвола за движење и престој 

надвор од местото на граничен 
премин 

ѓ) за постојана дозвола за движење 
и задржување на граничен пре-

15.000 дин. 

8,000 дин. 
5.000 дин/ 

2.000 дин. 

2.000 ДИН. 

мин 5.000 дин. , 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на такси за до-
зволи и за визи што се издаваат на граничните пре-
мини /„Службен весник на СРМ" бр. 45/87). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија"^ 

Бр. 23-1124/1 
2 јуни 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

327. 
Врз основа на член 3 од Законот за водење на 

паричните средства на Републиката и на општините 
како депозит во Народната банка на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/77), а по' претход-
но мислење на Народната банка на Македонија, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО 

СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА 
БАНКА Н 4 МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 

ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за поблиските намени, начинот и 

условите за користење на паричните средства на Ре- % 
публиката и на општините што се водат како де-
позит во Народната .банка на Македонија во 1988 
година („Службен весник на <СРМ" број 11/88), во 
член 2, точка 1 износот „6.000" се заменува со изно-
сот „11.000", во точка 3 износот „600" се заменува 
со износот ;,1.000", во точка 4 износот „1.250" се за-
менува со износот „2.750", во точка 5 износот „4.000" 
се заменува со износот „7.000", и по точка 7 сб 
додаваат две » о ш точки кои гласат: 
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„8. пласманите на домашна опрема 
и сообраќајни средства во зем-
јата, во износ до 4.500 мил.' дин. 

9. Програмата за производство на 
храна во компактно стопански 
неразвиени подрачја (Козјак, 
Дебарца и Мариово) во износ , 
од 2.000 мил. дин." 

Член 2 
Во член 3, алинеја 1, стапката „65°/о се заменува 

со стапката „45°/о", во алинеја 3 стапката „55*7о" се 
заменува со стапката „45°/о" и во алинеја 4 зборо-
вите: „4, 5 и 6*- се заменуваат со зборовите: „4Д 5, 
6, 8 и 9". 

Во истиот член се додава нов став 2 кој гласи,-. 
„Кредитите од член 2, точка 8 на оваа одлука 

можат да се користат доколку корисникот на кре-
дитот во ист износ обезбедил кредит од средствата 
на деловните банки". 

Член 3 
Во член 4 алинеја 4 зборовите: „5 и 6" се заме-

нуваат со зборовите-. „5, 6, 8 и 9". 

Член 4 
По член 8 се додава нов член 8-а кој гласи: 

„Член 8-а 
Делот од средствата на Републиката и на општи-

ните што , во 1987 година е ангажиран за кредити-
рање создавање резерви на месо во жив добиток ќе 
се врати на Народната банка на Македонија под 
условите утврдени со актот на' Извршниов совет на 
Собранието на СР Македонија, почнувајќи од 1 ја-
нуари 1989 година". Член 5 , 

Б'о член 5 зборовите: „во висина на" се замену-
ваат со зборовите: „во' висина од 

Член 6-
Воччлен 6-зборовите: „еден процентот поен" се 

заменуваат со зборовите: „Три процентни поени". 
1 - -

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-1126/1 
2 јуни 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
инж. Васил Влашки, е. р. 

328. _ 
Врз основа на член, 38. од Законот за премер, ка-

тастар и занишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 27/86), директорот на 
Републичката геодетска управа, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ОРИГИНА-

ЛИ НА ГЕОДЕТСКИТЕ ПЛАНОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 у 

Со овој правилник се пропишува начинот на из-
готвување на оригинали на геодетски планови. 

Во изготвување на оригиналите на плановите спа-
ѓаат и работите на пресметување на површините на 
катастарските парцели. 

* Члбн 2 
Оригиналите ^а геодетските планови се изгот-

вуваат врз основа на Гаус Кригер ов ата проекција, во 

координатниот државен систем, во хоризонтална и 
вертикална претстава на недвижностите, врз основа 
на податоците од снимањето на деталот, собран^ и 
обработени во геодетски елаборат. 

Член 3 
Оригинали на геодетски планови се изготвуваат 

во размер 1:500 и. 1:1000 за населени места, во раз-
мер 1:2500 за земјоделско'и шумско земјиште и во 
размер 1:5000 за ридско-планинските краишта. 

Член 4 
За секој оригинал од геодетскиот план во за-

висност од размерот се изработуваат работни листи: 
— план на работа (прилог 1); 
— работен лист за стереограм (прилог 2); 
— прегледна карта на работилиштето (прилог 3); 
— графички регистар на оригиналите (прилог 4); 
— работен лист (прилог 5); 
— скица на пресеци на рамките од оригиналите 

(прилог 6) и 
— евидентен1 лист за содржината и квалитетот 

на фото материјалите на работилиштето (прилог 7). 

II. ИЗГОТВУВАЊЕ ОРИГИНАЛИ НА ГЕОДЕТСКИ 
ПЛАНОВИ 

А. Подготвителни работи / 

а) Материјали за изготвување на оригинали 
на геодетски планови 

Член 5 
За изготвување на оригинали на геодетските пла-

нови (во натамошниот текст: оригинали) се корис-
тат материјали: 

1. Хартија за цртање налепена од двете страни 
на метален лист или фолија, под услов промените, на 
димензиите (АХ) поради надворешните влијанија да 
не ја .поминуваат големината 

' Д1<3 • 10~4 • Ји или 0,3 шш на 1 т 
2. Листови од пластични маси ако. ги исполну-

ваат условите.-
- —; промените на должините АХ на должина- „!/ ' 

во границите на промената на температурата и влаж-
н о с т на воздухот да не ја поминуваат големината-

Д1<5 • 10-4 • II, или 0,5 шш на 1 т 
— да може на нив да се картира, црта со молив 

и со специјален туш (хемиски и друг); 
— линиите да се интензивни (заситени) и да не 4 

можат да се избришат со тек на време, при миење 
со вода и други хемиски средства за' миење; 

— во текот на времето да не губат еластичност 
И ПРОЅИРНОСТ; 

— да се отпорни на атмосферските влијанија; 
— да не се лесно запаливи. 

б) Нанесување на темињата на координатната мрежа 
и точките на геодетската основа на оригиналите 

Член 6 
Темињата на координатната^ мрежа и точките на 

геодетската основа се нанесуваат на оригиналите со 
голем координатограф, автоматски квординатограф 
или со автоматски систем за картиран^ и исцрту 
вање. 

• . . ^ 

Член 7 
Дополнително нанесување на точки на оригина,*-

лите се врши со координатите во рамките на поеди-
нечни правоаголници на координатната мрежа со 
прецизен прибор. 

При нанесување на точките во рамките на поеди-
нечните правоаголници, измените на димензиите на 
правоаголниците ќе се земаат предвид кога линеар-
ната измена 1)о на убило која од страните на ориги-
налот не ја надминува вредноста-

и 0 <5 • 10~4 
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Каде M е именител на размерот на оригиналот, 
A di дозволено отстапување за мерење на должи-
ната' на обичен начин со пантлика од 50 m за I, 
односно II категорија на теренот (прилог 12 табли-
ца бр. 2). , 

При споредувањата на контролните мерења во 
постапката на премерот меѓу две детални точки — d 
(фронтови, коси и напречни мерења), со истата дол-
жина измерена меѓу две точки , на оригиналот — do, 
разликата <{d—do) не £мее да биде поголема од доз-
волените максимални вредности Д kontr., предвидени 
во прилог 15 таблица бр. 4—1. 

Косо мерените должини меѓу две детални точки 
мора да се редуковаат. Редукованата должина се 
впишува на деталната скица, односно фотоскицата, 
покрај мерениот фронт со црвен туш. 

Доколку апсолутната вредност на разликата 
(d—do) е поголема од дозволеното отстапување А К, 
треба да се утврдат причините за таквото отстапу-. 
вање. Доколку причина за отстапувањето од дозво-
леното е промена на димензијата на оригиналот, 
(„усух") во тој случај ќе се земе во предвид влија 
името на промената на димензијата на оригиналот 
(„усух") во утврдувањето на растојанието меѓу две-
те точки на оригиналот. Во овој случај треба да 
биде задоволен условот.-

б) Картиран^ на детал снимен по прецизна 
тахиметрија 

Член 12 
Точките на деталот снимени по прецизна тахи-

метрија се картираат: 
— поларните координати се картираат со преци-

зен поларен координатограф; 
— правоаго дните координати се картираат со го-

лем прецизен правоаголен координатограф. 
Дозволените должински отстапувања на снимен 

детал со прецизна тахиметрија или со електронски 
должиномер, се исти како и за деталот снимен со 
ортогонална метода (прилог 15 таблица бр. 4-1). 

в) Картиран^ на детал снимен по тахиметриска 
метода 

Член 13 
Точките ћа деталот снимени по тахиметриска ме 

тода се картираат према податоците од записникот 
на снимањето на сДна стојна точка на инструментот 
без прекин. 

Најмала дозволени должини на страните за ори 
ентација на стојната точка се дадени во прилог 13 
таблица Qp. 3-1. 

Ако должините на страните за ориентација се 
помали од дозволените дадени во таблицата, во тој 
случај се користат помошни точки. 

г) Навртување на координатната мрежа на 
нанесените точки на оригиналот 

Член 9 
Темињата на координатната мрежа и знаците на 

нанесените точки се навртуваат на оригиналот во 
хоризонтална претстава. 

На оригиналот од висинската претстава, се заси-
туваат пикирите на темињата на рамката на ориги-
налот и се нацртуваат краците во должина од 5 man. 

Б. Картиран^ на деталот 

- Член 10 
Кога снимањето на деталот е вршено по аерофо-

тограматриска метода, картирање на деталот се вр-
ши за цело работилиште на посебни оригинали за 
хоризонтална и вертикална претстава, 

Кога снимањето се врши по нумеричка метода 
оригиналите се изработуваат по катастарски општи-
ни и истите го содржат деталот во хоризонтална 
и вертикална претстава. 

При картирањето на плановите одделно по ка-
тастарски општини, заедничките објекти на гранич-
ната линија задолжително се картираат исцело во 
двете катастарски општини со двете рабни линии. 

Снимените точки на деталот се нанесуваат на 
оригиналите само со прибор за картиран^ што има 
пикирна игла. Приборот задолжително се испитува 
и проверува одвреме навреме, (во текот на работата), 
а задолжително по завршување на работата. 

а) Нанесување на детал снимен по ортогонална 
метода 
Член 11 

Деталните точки на ед^а линија се нанесуваат 
без прекинување. Ако на линијата има прекршува-
ње, се каптира по ред како што е вршено снима-
њето и тоа од прекршување до прекршувале. Пред 
самото нанесувале на деталот треба да се спореди 
должинава на апцисната линија на оригиналот со 
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III. АЕРОФОТОГРАМЕТРИСКА МЕТОДА 

Реституција на стереопаровите на аерофотоскиците 

Член 15 
Реституција на хоризонталната и висинската прет-

става на земјиштето се врши на стереомоделот до-
биен со ориентација на аерофото-снимките на ин-
струментите за реституција I и II ред. 

Пред почнувањето на реституцијата на едно ра-
ботилиште-— објект на аерофотограметриските ин-
струменти со кој се врши реституција треба да се 
извршат следните припремни работи: 

— генерално чистење и подмачкување на инстру-
ментите ; 

— ректификација на инструментите оо кои се 
картира; 

— во текот на работата треба повремено да се 
врши контрола на ректификацијата или најмалку 
еднаш во б месеци. 

Податоците за ректификација се запишуваат во 
посебна книга за секој инструмент. 

Член 16 
За секое работилиште се изработува графички 

регистар и работна книга во кои се регистрираат 
извршените работи дадени во прилог бр. 2 до бр. 6. 

За секој инструмент се образува работна книга 
во која се запишуваат податоците за паровите и кор-
игирањето (прилог 2). 

Обележување .корисен простор на снимките 
{контакт копии) 

Член 17 
Пред отпочнување на реституцијата на снимките 

(контакт копија) се врши обележување на корисниот 
простор. 

Границите на корисниот простор се исцртуваат 
на секоја втора снимка со црвен туш дебелина 0,2 
т 

На секоја втора снимка на која се обележува 
корисниот простор се впишуваат котите на тригоно-
метриските, полигонометриските и врзните точки. 

Ориентација на стереопаровите 

Член 18 
Две снимки со позната внатрешна ориентација 

меѓусебно се релативно ориентирани кога вертикал-
ната паралакса на стереомоделот не е поголема од 
1/4 од величината на маркицата. 

Апсолутната ориентација на стереомоделот треба 
да биде извршена со таква точност која ќе ја задо^ 
воли бараната точност на реституцијата на хоризон-
талната и вертикалната претстава на теренот. 

Отстапувањето на геодетските точки по полож-
ба и висина п:осле направената апсолутна ориента-
ција не смеат да бидат поголеми од дозволените 
отстапувања дадени во прилог 15* таблица 4-2. 

Реституција на хоризонтална претстава на деталот 

Член 19 
Реституција на хоризонталната претстава на де-

талот се врши на основа фотоскиците дешифрирани 
на теренот, во рамките на обележениот корисен про-
стор на контакт-копијата. 

Реституцијата се врши континуирано со извлеку-
вање на линии или со пикирање т. е. со исцртување 
на прави линии помеѓу пикираните точки. 

Со пикирање се картираат на оригиналните лис-
тови : граничните белеги, прекриените точки на гра-
ничните линии на катастарските општини, поседот, 
културите, како и сите топографски објекти кои на 
планот се претставуваат со соодветни топографски 
знаци. 

Со континуирани линии се картираат: патеки,' 
долови, езера, вртлачи, јарузи, спрудова острова, 
реки иш. 

При картиран^ на детал на хоризонтална прет-
става на земјиштето, крајните точки на косо мере-
ните должини на фронтовите се отчитуваат котите 
и' запишуваат на оригиналот со туш. 

Максимално дозволеното отстапување по положај 
помеѓу два соседни стереопара може да изнесува 
0,3 тип. за точки кои се фотосипналисани и 0,4 шш 
за точки кои ре се фотосигналисани (прилог 15 таб-
лица бр. 4-1). 

/ 

Вертикална претстава на теренот 

'Член 20 
Реституција на вертикалната претстава на тере-

нот се врши веднаш по извршената апсолутна ори-
ентација на стереопарот. 

При реституцијата на вертикална претстава вни^ 
мателно се врши котирање на сите карактеристични 
точки со кои правилно ќе се прикаже вертикалната 
претстава на теренот. 

Во рамниот дел на ридско-планинскиот терен со 
наклон до б1)/о, картирањето на вертикалната прет-
става се врши со пикирање и отчитување на котите 
на теренот со стерео инструментот. 

Густината на котираните точки ќе изнесува мак-
симум 40 шш на оригиналот за сите размери на 
снимањето. 

Во зависност од конфигурацијата на теренот ре-
ституцијата на висинската (претстава се врши само 
во една насока, континуирано со полни линии. 

Точноста на реституцијата на вертикалната прет-
става изнесува до 1/4 од еквидистанцијата на изо-
хипсите од оригиналот, односно на соседните сте-
реопарови до 1/3„ од нивната еквидистанца^. 

Картиран^ на дополнителното снимање 

Член 21 
По - извршената реституција од стереомоделот 
се картира дополнителното снимање кое е изврше-
но во текот на дешифрирањето на теренот. 
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Список и грешки 

Член 22 
Утврдените отстапувања на контролните мерења 

и другите грешки настанати во текот на теренските 
работи утврдени при изработка на геодетски ори-
гинали се регистрираат во, работен лист, односно во 
списокот на грешки, а на деталните скици односно 
фото-скиците се означуваат со црвен туш. дебелина 
0,2 пот (прилог 24). 

Нумеричка реституција 

Член 23 
Со нумеричка реституција се одредуваат коорди-

нати на деталните точки на снимките на стереомо-
.делот во системот на инструментот, а се регистри-
раат на регистратор^. придодадени на стереореститу-
циониот инструмент на оригиналите, картици, траки 
и ел. 

Нумеричка реституција се врши како одвоен ра-
ботен процес или паралелно со реституцијата. ' 

Податоците на нумеричката реституција можат 
да се користат за изработка на оригинали во сите 
размери. 

Координатите на дадените точки на геодетската 
основа, служат за пресметување на елементите за 
трансформација на податоците од нумеричка рести-
туција и се регистрираат на посебен медиум на ин-
струментот. За пресметување на површините се ко-
ристи средната вредност добиена од двете читања. 

Средната грешка на одредувањето на коорди-
натите на точките со нумеричката реституција добие-
на после израмнувањето на координатите треба да 
е: т х = т у + 15 микрона од размерот на снимката. 

Контрола во текот на реституцијата 

Член 24 
Во текот на реституцијата на стереопаровите се 

вршат следните контроли: 
— контрола на ориентациите -на реетитуцијата и 

регистрацијата на елементите во книгата. 
По завршената релативна ориентација непосред-

ниот стручен раководител вршрт преглед на добие-
ниот стереомодел и откако ќе утврди дека оваа ори-
ентација е во ред дава одобрување да се врши апсо-
лутната ориентација. Одобрувањето го запишува во 
работната книга (прилог 2). 

По . завршената апсолутна ориентација непосред-
ниот стручен раководител врши контрола на геодет-
ските точки при. што констатира дали висинските и 
хоризонталните отстапувања се во дозволените гра-
ницу. Кога отстапувањата се во дозволените гра-
ници, раководителот дава одобрување да се врши 
реституција во хоризонтална и вертикална престава, 
а одобрувањето го внесува во работната книга (при-
лог 2). - . 

Кога постои отстапување на одредени фронтови 
или мерења, треба со внимание да се провери кар-
тирањето и доколку не е тоа добро тие фронтови 
или мерења рестшуторот ги потцртува на фото-ски-
ците со црвен туш и ги внесува во списокот на 
грешки. 

По завршената реституција на висинската и хо-
ризонтална претстава раководителот врши преглед 
на работните книги и ги оверува. Доколку во текот 
на прегледот се утврдат забелешки, несогласувања, 
пропусти и ел. тие треба веднаш да се отстранат до-
дека стереопарот е се уште во инструментот. По 
вакво отстранување на забелешките, раководителот 
ја оверува исправноста на реституцијата. 

Раководителот^ исто така врши преглед дали се 
извршени сите потребни нумерички графички ре-4 

гистрирања во работните книги, работниот лист и во 
прегледите скици 

Кога во текот на рес^гитуцијата дојде до подолг 
прекин во работата (прекин преку ноќ), пред про-
должувањето со работа на реституцијата треба да се 

провери, а по потреба и да се поправат елементите 
на ориенталните. 

По завршување на реституцијата на еден ориги-
нал се врши картиран^ на. сите дополнителни снима-
ња кои од разни причини не се картирани во те-
кот на реституција-^. 

Контролните мерења мораат да бидат .во грани-
ците на дозволените отстапувања предвидени со член 
19 став 6. 

Преглед на реституција на оригиналите 

Член 25 
По целосно завршување на реституцијата на ори-

гиналот се врши детален преглед така наречен „прв 
преглед" во молив. 

Прегледот на оригиналот ја опфаќа: хоризон-
талната и вертикалната претстава на деталот искар-
тирана на оригиналот и треба да биде сеопфатен џ 
детален. Како основа при прегледот на хоризонтал-
ната претстаза служат дешифрираните фбто-скици 
и скиците од дополнителните премерувања. При пре-
глед на висинската претстава треба д^ се гледа 
со посебно внимание на реалноста на прикажаниот 
релјеф, а посебно во. близина на објектите. 

Во случаи кога ќе се констатираат погрешно 
искартирани делови во хоризонтална и вертикална 
претстава на теренот преведувачот е должен такви-
те делови да ги заокружи со молив во боја, на ори-
гиналот со што ќе се даде до знаење на цртачог 
тие делови да не ги извлекува со .туш. 

Врска на деталот кој се наоѓа на два оригинали и 
споредувањето на цртежот на идентичните објекти 

Член 26 
Пред да се отпочне со цртањето со туш на ори-

гиналот се проверуваат врските на деталите на пре-
секот со рамковата линија на соседните оригинали. 
Пресеците мораат да се поклопац правите на от-
сечете што ги поврзуваат точките на деталите мо-
раат вистински да бидат прави, а кривите линии 
на пресекот да имаат заедничка тангента (без кр-
шење). 

Врските на деталите на оригиналите можат да се 
контролираат со преклопување на деталите (кај про-
видните оригинали), со мерење и споредување на 
растојанието што се врши со шестар (кога ориги-
налот е на хартија). 

Контрола на картирањето 

Член 27 
По завршеното картиран^ на деталот се врши 

контрола на картирањето со: фронтови, косите и 
попречните одмерувања и пресеците со апцисните 
линии. 

Контролата се врши со споредување на редуко-
ваните измерени должини на теренот со должините 
прочитани на оригиналот. Разликата на овие две 
должини не смее да биде поголема од отстапува-
њата дадени во прилог 15 таблица 4-1. 

Должините кои ја задоволуваат бараната точност 
се навртуваат со молив со пр^ра линија, а оние кои 

. не ја задоволуваат точноста се доцртуваат со кри-
вудава линија, и истите се евидентираат во списо-
кот на грешки. 

Прикажување на релјефот на земјиштето 

Член 28 
Кога земјиштето е снимено со детални точки, 

изохилоите се конструираат со интерполирање на 
растојанието меѓу две детални точки. 

Надморската височина на точката (котата) се 
запишува, по правило, од десната страна на пикирот 
на деталната точка. Запишувањето на котата треба 
да биде такво да исклучително се однесува за таа 
детална точка. 
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За густи низови на точки кај профили на об-
јекти, котите се испишуваат од страната на профи-
лот по ред како што, е дадено во слика бр. 1 места-
та каде се испишуваат котите се означени со право-
аголници чиј број го означува бројот на деталната 
точка на профилот. 

При интерполирањето на изохипсите на ориги-
налот се користат деталните скици на кои се внесе-
ни знани за форма на релјефот заради негово пра-
вилно прикажување на оригиналот. 

Навртување и 1 испишување на оригиналите 

Член 29 
Навртувањето на деталот и испишувањето на 

броевите што ги содржи оригиналот се врши со 
црн ту^н, а нивната големина и форма е определена 
оо топографско-картографскиот клуч. Цртежот на 
деталот и релјефот се извлекуваат со туш до рамко-
вата линија на корисната површина на оригиналот, 
освен низ , државната граница каде што се дозво-
лува доцртување и надвор од рамковата линија, ако 
растојанието на меѓните белези на државната гра-
ница од рамковата линија не поминува 1/2 од бели-
ната преку рамот на оригиналот. 

Со туш се заситуваат (исполнуваат) пикирите-убо-
дите преку кои не смее да помине линијата оо цр-
тежот кога се однесува на: 

— темињата на координата мрежа; 
— геодетски точки и репери како и постојани 

меѓни точки кои се обележени и определени за по-
требите на одржувањето на премерот; 

точки на теренот со надморски височини; 
— топографски објекти снимени со една точка 

ако топографскиот знак содржи уб-од; 
— меѓни точки обележени со видни камени бе-

леви,- ' ' 
— меѓни точки помеѓу кои се земени контролни 

мерења. • 
Линиите до убодите се доцртуваат на растојание 

од 0,2 тѕш. 
На нестабилизираните и помошните точки се 

заситува убодот и испишува котата. 
Содржината на оригиналот мора да биде непо-

средно исцртана со туш, а текстовите во описот на 
оригиналот и покрупните имиња во него се испи-
шуваат, со шаблон. 

Броевите на парцелите се испишуваат во среди-
ната на парцелата на видливо место. Во близина на 

бројот на парцелата треба да биде исцртан теле-
графскиот знак на катастарската култура. 

Кога парцелата се протега на повеќе оригинали, 
бројот на парцелата се испишува на секој оригинал. 

За ситните парцели и згустените детали се ко-
ристат знаци, букви и броеви намалени за 1/5 до 
1/4. 

Ако два и повеќе цртежи на разни топографски 
знаци меѓусебно се пресекуваат едниот од нив се 
исцртува целосно, а другиот се прекинува каде што 
е потребно при што помеѓу' двата останува белина 
од 0,2 лош. 

Знаците на припадност, по правило, се приме-
нуваат: на линиите на цртежот што ги претставува 
објектите на земјиштето во размер, на различни кул-
тура во една катастарска парцела и на згради' во 
една катастарска парцела. 

Опис на оригиналите во различен размер 

Член зо ^ 
Оригиналите во сите размери се опишуваат со 

букви и броеви према топографско-картогдафскиот, 
клуч (прилог 23). . 

IV. ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ НА ПАРЦЕЛИ 

Нумерирање на парцелите 

Член 31 
Катастарска парцела е ограничен дел од зем-

јиштето кој му припаѓа на ист носител на правата 
на недвижностите. 

Територијална единица за нумерирање на парце-
лите е катастарската општина. Парцелите се нуме-
рираат од 1 па понатаму по ред до крајот, додека 
секоја парцела не добие број и тоа само еден во 
една катастарска општина. 

Заедничките објекти на границата на катастар-
ската општина се нумерираат посебно во секоја ка-
тастарска општина наполно независно, и тоа по 

' делови од тромеѓа до тромеѓа. 
1 Заради средено нумерирање на парцелите и од-

редување на нивните површини се формираат групи 
на парцели и ср изготвува скица на поделба по 
групи на парцелите за катастарската општина. 

Групите на парцелите се формираат пред да се 
отпочне со пресметување на површините на парце-
лите. 

Групи на парцели 

Член 32 
При формирањето на групите на парцелите се 

работи по следните правила: 
— групите треба да имаат заокружена форма 

погодна за пресметување, да можат да се обиколат 
со еден зафат, на планиметарот, а при тоа групата 
да не содржи повеќе од 30 парцели,-

— кога' рамковната линија на оригиналот не $ 
гранична линија на групата, односно кога групата, 
ако тоа е неопходно, преминува со своите делови на 
соседниот оригинал или повеќе оригинали, делот оц 
групата на соседниот оригинал се формира со ми-
нимално потребниот број парцели од соседниот ори-
гинал; 

— групиран посед од повеќе парцели влегува 
целосно во една група со тоа да ги исполнува усло-
вите од претходната алинеја,-

— група прават заедничките објекти без кон-
струирана средна линија на границата на катастар-
ската општина ц тоа о^ тромеѓа до тромега без 
оглед на должината,-

— парцелите со поголеми површини, приближно 
еднакви со површина на просечна група или пого-
лема (шума, пасиште, езеро, голема река) прават 
една група; 

— делови, одвоено картиран^ во покрупен раз-
мер (во градежен реон), можат да содржат и пове* 
Ќе групи; 
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— во населените места и, во комплексите на зем-
јиштето со правилна мрежа на патишта и со пра-
вилна парцелација (комасирани подрачја), основа за 
формирање на група е блок или табла. Во случај 
кога таблата зафаќа поголема површина од прави-
лата предвидени од алинеја 1 од ов'ој член, во таа 
табла се формираат и повеќе групи; 

граничните линии на групите се обележу-
ваат на оригиналите со круг оо син молив во преч-
ник 1 ЛШ1. 

Нумерирање на групи на парцели 

Член 33 
Нумерирањето на групите отпочнува со број 1 

(еден) од најсеверната страна на првиот оригшвд 
од катастарската општина движејќи се од запад кон 
исток, нумерирајќи ги само целите групи од тој 
рригинал се до јужната рамка на оригиналот. По-
тоа се отпочнува со нумерирањето на врзНите групи 
на оригиналот, почнувајќи од југозападниот дел, дви-
жејќи се кон исток од оригиналот према наредниот 
оригинал. 

Останатите групи се објектите на оригиналот, 
' кои се нумерираат продолжувајќи од последниот број 

на парцелата на катастарската општина и тоа по 
следниот редослед^ ^ 

— ВОДИ; 
— железници; 
— патишта и 
—• заеднички објекти без средна линија. 

Правила на нумерирање на парцели и згради 

Член 34 
Катастарските парцели на недвижностите се ну-

мерираат според следните правила: 
— ограничен дел на земјиштето кој му припаѓа 

на ист сопственик претставува една катастарска пар-
цела и добива посебен парцелен број, Кога во рам-
ките на една парцела постојат повеќе катастарски 
култури, вакви делови од парцелата култури, не 
добиваат парцелен број, овие делови со знак на при-
падност (Т) се припојуваа^ кон катастарската пар-
цела на која и припаѓаат; 

— при вкрстување и пресечување на патиштата 
од различни категории првенствено добиваат број 
патиштата од повисок ранг, * а потоа патиштата од 
понизок ранг. Кога пат рд повисок ранг сече пат 
од понизок ранг на делови, тие делови се нумери 
раат со посебни броеви,-

— улица која носи едно исто име 11 не е преЈ 

сечена со Плоштад или сообраќајница од повисок 
ранг, пр целата своја должина носи еден број. До-
колку улицата ја сече сообраќајница од повисок 
ранг нејзиниот дел добива посебе** број; 

— земјиште под зграда и помошна зграда на 
парцела не се нумерира со посебен парцелен број, 
туку се припојува со знак на припадност на парце-
лата на која се наоѓа зграда. Земјиште под згради 
и помошни згради кои се наоѓаат во неоформено 
дворно. место (зграда без двор) добиваат парцелен 
број; - х 

— неплодните површини како што се: крш, го-
лини, вододерини, спрудова ерозирани страни без 
вегетација, јаруги, бари без вегетација, лизгави зем-
јишта онеспособени за култура, каменоломи, чакал-
ници, јагленокоп,^ варџилници, суви речни корита 
исполнети со песок и чакал и рудници, добиваат по-
себен парцелен број; 

, — земјиште кое не се користи за земјоделски 
цели, а цма друга намена како што се -. патишта, 
пристаништа, железнички пруги, станични постројки, 
војни објекти, ако на плановите се претставени само 
со надворешна граничну линија, постројки и, објек-
ти за одбрана од поплави или за наводнување или 
одводнување (насипи, канали, црпни станици и ел.), 
изградени и заградени спортски • игралишта, пазари 
шта, панаѓуришта, скверови, улици, плоштади, учи-

лишни дворишта, економски дворови на земЈодел 
ски^ организации, кругови на фабрики, гробишта, 
дворови на верски објекти и ел. добиваат посебни 
парцелни броеви; \ 

— природни водотеци (реки и долови), канали, 
ако се претставени со својата ширина во размер, се 
нумерираат со посебни парцелни броеви,-

— водотеци проведени низ трупот на комуни-
кациските објекти кога експропријациониот појас и 
трупот на објектите не се прекинати, се нумерираат 
по делови. Водотек кој излегува од катастарската 
општина па повторно се враќа во иста, за секој та-
ков дел добива посебен број. воденици заедно со 
приодЈгге се нумерираат со посебен број, а воде-
ничкиот јаз се нумерира по делови ако е спроведен 
низ самата зграда; 

— кај вештачките езера посебно се нумерираат: 
природниот водотек по водата узводно од езерото, 
вештачкото езеро во рамките на експропријациониот 
појас, водотек низводно од браната и објектите спо 
ред нивната намена, посебно брани со направи и 
постројки за искористување на водата во електро-
стопанство и водостопанство, а посебно направи за 
речниот ^сообраќај — сплавници (преводнице • 

, — со парцелни броеви се нумерираат: езера, 
рибници, јавни бунари, споменици и поила за доби-
ток, заедно со пристапното земјиште за користе-
ње и острови на езерото и на реките ако се пови-
соки од средниот водостој и обраснати со вегетација; 

— ако границата помеѓу две катастарски општи 
ни претставува нацртаната средна линија на ПРИРОД-
НИОТ водотек, секој дел на тој водотек посебно се 
нумерира со парцелен број во соодветната катастар-
ска општина од тромеѓа до тромеѓа,-

— при вкрстување на природен и вештачки во-
дотек, првенство има природниот водртек и тој добива 
посебен парцелен број, додека секој дел од вештач-
киот водотек добива посебен парцелен број; 

— на пристаништата посебни парцелни броеви 
добиваат: кејовите, лукобраните гатови, мали и -за-
градени пристанишни, погони-

— железнички пруги со земјиштето во грани-
ците на експропријациониот појас добиваат посебни 
парцелни броеви и тоа: пруги на главниот правец, 
евентуално со станицата и секоја од другите пруги 
посебно према правците односно имињата, доби-
ваат посебен парцеларен број^-

— парцелен број добива пат во границите на 
експропријациониот појас како целина. Ако * патот 
е пресечен со водотек, тие делови од патот добиваат 
посебни парцелни броеви без разлика на рангот на 
патот, освен во случај кој е даден во став 1 алинеја 
8 од овој член (непрекинат труп и експр ш р и јаци онен 
појас); 

— при вкрстување на железничка пруга и пат 
првенство во нумерирањето има оној објект чиј екс-
пропријационен појас не е прекинат со вкрстува-
њето,-

— уредено место наменето за задржување на 
возила кое се наоѓа надвор од екслоопоијациониот 
појас на патот добива посебен парцелен број; 

— патишта од стален карактер во рамките на 
една катастарска парцела се нумерираат како и јав-
ните патишта; 

— патишта од привремен карактер, стази и ение-
ци не се нумерираат туку со знак за припадност 
се сврзуваат за парцелата на која и припаѓаат-, 

— заеднички пат помеѓу две катастарски општи-
ни посебно се нумеоира во секоја катастарска оп-
штина, и тоа по делови од тоомеѓа до тромега;. 

— плоштади и скверови се нумерираат погебч-> 
како парцели 

— јавен парк со сите патеки и обтетсти кои м^ 
служат нему добива само елен папттеттеч 5,пт*, з 
зградите во парковите кои служат •за тг п^ги -игумен™ 
добиваат по правило посебни паштети** броевиг 

— национални паркови и резервати како и пг/ми 
кои служат за посебна намена, добиваат'по ттпаттттп 
посебни парцелни броеви па и кога тие се наоѓаат 
во состав на шумски комплекси; 
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— просеци кои служат на шумското стопанство 
во шумите не се нумерираат туку со знак з а ' при-
падност ср врзуваат за парцелата на к о ј а и припа-
ѓаат. а тие кои се експроприрани за други намени 
(на пример, за далноводи) добиваат посебни пар-
целни броеви; 

— ако објектите се сечат во повеќе нивоа се 
нумерираат според нивниот ранг: парцелен број 
прзо добива објектот од највисок ранг од „објек-
тите што се пресекуваат, останатите објекти доби-
ваат посебни парцелни броеви според редот на нив-
ниот ранг,-

— спорниот дел на парцелата не добива парце 
лен број туку се припојува со знак на припадност 
кон парцелата во која се наоѓа; 

— дел од парцела оформен со. цртеж од топо-
графски знак, за снимен објект се спојува со пар-
целата која носи парцеларен број како за: светлар-
ници, ровови, тротоари, тревници, базени, утврдена 
обала, нафтоводи, гасоводи, водоводи, тотлозоди, јар-
к о в ^ стази и ел., додека на осовините на жслезнич 
ките пруги и на мостовите над водите не се ставаат 
знаци на припадност; 

— столбови и тераси фундирани на земјиште 
кои со зградата прават една целина, а припаѓаат на 
една катастарска парцела, треба со знак на при-
падност да се припојат на зградата, а нивната повр-
шина влегува во површината под зградата. 

Редослед на нумерирање на парцелите и згради 

Член 35 
Нумерирањето на парцелите почнува во групата 

бр. 1 со парцелен број 1 почнувајќи од северниот 
дел на групата на оригиналот, па со ред од исток 
на запад и обратно во рамките на групата. При 
нумерирањето на парцелите во групата треба да се 
води сметка последниот број на парцелата- од прет-
ходната група да биде редоследно поврзан со први-
от број од парцелата на наредната група. 

Во густо изградените градежни блокови во на-
селените места нумерирањето на парцелите се вр-
ши на тој начин што се отпочнува од северозапад-
ниот агол на блокот, се нумерираат ре доел едно сите 
парцели што излегуваат на иста улица и така одеј-
ќи по ред обиколувајќи го , блокот се до почетната 
парцела на тој блок. Во парцелите во кои има из-
градено објект — зграда земјиштето под таа зграда 
не добива посебен парцелен број туку го носи бро-
јот на парцелата во која е изградена. 

Во градежните блокови од општествена сопстве-
ност со згради без дворни места, нумерирањето се 
врши така што прво парцелен број добива земјиш-
тето на блокот, а потоа добиваат посебни парцелни 
броеви и зградите изградени на тоа земјиште. 

Нумерирање на зградите кои се наоѓаат во гра-
ниците на катастарската парцела се врши на следни-
от начин: 

— со број 1 се нумерираат зградите за -живеење, 
а потоа се нумерираат другите помошни згради (лет-
на кујна, шупа, гаража, плевна и др.), кога зградата 
е во индивидуална сопственост; 

— згради во општествена сопственост прво се ну-
мерираат управната зграда, а потоа стопанските згра-
ди, магацини, силоси, хангари, гаражи и друго; 

— и. зграда која има катастарски парцелен број 
се нумерира со број 1. 

Постапка при нумерирање на парцели и згради на 
оригиналот 

Член 36 
Броевите на парцелите на оригиналот се испишу-

ваат прво со молив (црвена боја) — (на стролон и 
драфтекс) или со црн молив на хамер хартија, а во 
деталните скици и фото-скиците со црвен туш го-
лемина од 1,5 п г т . 

Кога парцелата се протега на повеќе оригинали 
односно детални скици или фото-скици, нејзиниот 

број се запишува на секој дел од парцелата на ори-
гиналите, односно скицата на која се наоѓа парце 
лата. 

Кога бројот на парцелата не може да се испише 
во рамките на парцелата тој може да се испише 
надвор од истата, при што со црта од црн туш се 
означува за која парцела се однесува тој број. 

Правецот на испишаниот број на парцелата, по 
правило, треба да биде паралелен со „У" оска, до-
дека на долгите и тесни парцели бројот да биде 
испишан паралелно со иранецот на подолгата страла 
на парцелата. 

Бројот на- зградата се впишува над- ор од згра-
дата. а во катастарската парцела во која се наоѓа 
зградата, при што бројот се испишува вертикално, 
а цртата се повлекува управно и?, средината на згра-
дата. Големината на цртата изнесува 2, т ш така да 
во зградата таа да биде 0,5 т т , надвор од неа 1,5 
гит , а големината на броевите да е 1 пат . 

Броевите и цртите во плановите и свидите се 
испишуваат едновремено и тоа во плапо зите со 
црн туш, а во скии ите > со ц:?вед туш. Цртата со 
бројот по правило се ис линг/ *а на десната страна 
на средина од^ зградата. Во случај да не може да 
се испише на десната страна се испипува таму каде 
што има место. 

По завршеното нумерирање и испишување на 
броевите на парцелите и на оригиналот задолжител 
но ќе се изврши споредување на броевите на пар-
целите на оригиналот со броевите на деталните скј̂ -
ци и фото-скиците. 

Нумерирање на парцелите кога оригиналите се 
изготвугаат ко повеќе раз:л?ри 

Член 3? 
Кога премерот на една катастарска општина е 

извршен и оригиналите се изготвени во повеќе раз-
мери, постапката при нумерирање на парцелите е 
следна: 

— прво се нумерираат парцелите на оригиналот 
изготвен во најситен размер, потоа редоследно се 
оди на покрупниот и се завршува на оригиналите во 
најкрупниот размер. 

По исклучок од претходниот став од овој член, 
нумерирањето на катастарските парцели' може да 
се врши прво во покрупните размери кога преме-
рот на недвижностите е извршен прво во покрупен 
размер (градски реон), а временски подоцна се вр-
ши премер во поситни размери. 

Пресметување на површини 

Член 38 
По извршената контрола со спроведување на 

испишаните броеви на катастарските парцели на 
оригиналот се отпочнува со пресметување на повр-
шините на катастарските парцели на општината. 

Пресметување на површината се врши со след-
ните методи: нумеричка, графичка и комбинирана. 

Член 39 
Пресметување на површини по нумеричка мето-

да се врши.- од мерите мерени на теренот (ориги-
нални мери) редуковани на хоризонт, кога се 'испол-
нети површините да можат да се пресметуваат спо-
ред правилата на планиметријата и второ од правоа-
голнитс координати на прекриените точки на гранич-
ните линии на подрачјето, или на катастарската пар-
цела пресметани од оригиналните податоци на сни-
мањето. 

Член 40 
Пресметувањето на површините со графичка ме-

тода се врши кога податоците земени од ориги-
налот во одреден размер се добиени со рчитување 
од самиот оригинал и тоа-. 

— од големини измерени на оригиналот,-
— од правоаголните координати на прекршните 

точки на граничните линии добиени од оригиналот 
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измерени со размерите или очитани на инструмент 
за фотограметриско картирање и 

~ од податоци добиени со поларни или конче-
ви планиметри. 

Член 41 
Кога дел од податоците за пресметување повр-

шини на парцелите се добиени со оригинални мере-
ња според (член 39), а другиот дел на податоците 
за истата парцела се добиени со графичка метода 
(член 40) пресметувањето на површините се врши со 
комбинирана метода, односно пресметувањето на по-
вршините се врши според методите на член 39 и 
член 40. 

Член 42 
За сите претходни методи за пресметувања - на 

површините на парцелите важат . следните правила: 
површините на фигурите кои имаат правилна гео-
метриска форма, без оглед на нивната големина и 
размер на оригиналот, задолжително нивните повр-
шини се пресметуваат според правилата на плани-
метријата (од графичките мерки добиени од ориги-
налот, со комбинирана метода или од оригиналните 
мерки). 

Во населените места (урбанизирани и- неурбани-
зирани, градски, приградски и селски населби) кога 
премерот се врши во размера 1 :1000 и покрупна 
размера каде се мерат сите фронтови на парцелите, 
пресметувањето на површините ќе се врши од ори-
гиналните мери на тие парцели користејќи ја~ пла-
ниметријата. Во краен случај кога ликот на парце-
лата , е неправилен површината на парцелата се пре-
сметува со кончен планиметар. 

Член 43 
За пресметување на површини со нумеричка ме-

тода важат следните правила: 
— пресметување на површината на правоаголник 

се врши со меѓусебно множење на средните вред-
ности на должината и широчината, под услов разли-
ката на должините на спротивните страни да не го 
надминува дозволеното отстапување за таа должина 
за двојни мерења со пантлика од 20 па на обичен 
начин. Овде е потребно со метални триаголници да 
се испита дали се аглите прави, а кај косоаголен 
паралелограм дали спротивните страни се меѓусебно 
паралелни. Кога постои отсрџување од претходните 
два услова (нормалност и паралелног), ќе се по-
стапи според член 42 од овој правилник. 

Член 44 
За пресметување на површините со графичка ме-

тода се применуваат следните правила: 
— пресметување на површините со графичка ме-* 

тода се врши со поларен и кончен планиметар. По-
ларниот планиметар се користи за пресметување на 
површини на фигури со неправилна форма, чии го-
лемини на фигурите не се помали од оние дадени 
во прилог 17 (таблица 6) и во зависност од податокот 
ц на планиметарот со кој се пресметува површи-
ната; 

— површините на фигурите, со, .помала повр-
шина од минималните дадени во прилог 17 (табли-
ца бр. 6), се пресметуваат со мерките од, оригиналот 
или со кончен планиметар,-

— не е препорачливо со поларен планиметар да 
се пресметуваат површини на парцели, чија должина 
е 10 пати поголема од нејзината просечна широчина. 

Пред секое отпочнување со работа со поларен 
планиметар истиот треба да- се испита — контролира 
неговата исправност. 

Член 45 
Со кончен планиметар се пресметуваат површи-

ни помали од минималните големини дадени во при-
лог .17 (таблица бр. 6), а предвидени во член 44 став 
1 алинеја 2 и површини на долгите парцели како 
што се: водотеци, пловни канали, патишта, железнич-
ки пруги, наоипи, заштитни шумски појаси и др. 

При пресметување на површините, од мерките 
©читани на оригиналот по потреба се конструираат 

толку неопходни правилни ликови од планиметрија-
• та потребни за да се добие вкупната површина на 
парцелата. Со собирање на' пресметаните површини 
на овие фигури се добива вкупната површина на 
фигурата на парцелата. 

V 

Член 46 
При користење на комбинираната метода за пре 

сметување на површините треба да се придржуваме 
кон правилата од графичката и нумеричката мето-
да. По правило, оваа метода се применува на пар-
цели со непосредно измерени предни (пократки) 
фронтови. 

Член 47 
Пресметување на површината на парцелата од-

носно нејзин дел се врши на тој начин што повр-
шината на секоја парцела, односно нејзин дел, се 
пресметува два пати, поодделно и независно едно од 
друго мерење, а за конечен резултат на површината 
на парцелата се зема простата аритметичка средина 
од д^ете мерења. 

При пресметување на површините од оригинал-
ни мерки со нумеричката метода, контролните прес-
метувања на една група — табла (збир) исто така се 
вршат со нумеричката метода. 

ДОЗВОЛЕНИ РАЗЛИКИ ЗА ДВА ПАТИ 
МЕРЕНА ПОВРШИНА 

Член 48 
Кога површината пресметана по нумеричка ме-

тода од оригиналните мерки добиена од две неза-
висни мерења, апсолутната вредносг на разликата на 
површината добиена од двете мерења не смее да 
биде поголема од дозволеното отстапување 
— Лр, кое се пресметува по следната формула: Д р 

4 
оригинал =0,0265 \/р® (овие големини се пресме-
тани во прилог 21, таблица бр. 9) 

Член 49 
Кога пресметувањето на површините се врши по 

графичка метода со поларен планиметар или еле-
ментите за пресметување на површините се добиени 
од оригиналот, апсолутната вредност на разликата 
на површината добиена од двете мерења не смее да 
бкде поголема од дозволеното отстапување Др, кое 
се пресметува по следната формула-. 
Ар ѕгаѓ<7 • 10~4 • М • \ / Р > која се однесува за соодветниот 
размер. 

размер дозволено отстапување 
во ш2 

1: 500 0,350 • ]/Р 

1:1000 0,700 • | /Р 

1:2000 1,400 • ]/Р 

1:2500 1,750 • }/Р 

1:5000 3,500 • ]/Р 

Овие големини се наоѓаат пресметани во прилозите: 
18—1; 18—2; 18—3; 18—4 таблица бр. 9 и истите се 
искажани во ш2. 

При Лресметување на површините на парцелите 
со должина поголема за четири пати од нивната ши-
рочина, дозволените отстапувања помеѓу двете ме-
рења може да се пресметуваат по формулата: 
2Ѕ = 5- ,Ј /Р /

/ каде Ѕ е периметар на фигурата чија 
површина се пресметува, а Р' е површина од табли-
цата што одговара на тој периметар. Елементите за 
пресметување на дозволените отстапувања на двете 
мерења се наоѓаат во прилог 20 таблица 8-6. 
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. П Р И М Е Р , 
Парцелата во издолжена форма (просената дол-

жина и широчина изнесува 280 тп и 40 ш) има обем 
б40т, а површината 11320 ш2. За обемот од 640 ш од 
таблицата 8-6 9е добива р' = 164 а. За размер 1:2500 
од таблицата 7 и за површина од 164. а, се добива 
дозволеното отстапување: 

ПОСТАПКА НА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ 

Член 51 
Израмнување на површините на -одредена цели-

на на оригиналот (цел оригинал, рабен квадрат, 
група на парцели, парцела), се врши со претходно 
споредување на пресметаната површина поединечно 
на овие целини со површината на секоја од нив, 
добиена по теоретски пат или претходно израмнета 
површина. 

Израмнување на пресметаните површини , се врши 
по следната постапка: 

— споредување на ново пресметаната површина 
со теоретската или претходно пресметаната израм-
нета површина на целината; 

— утврдување на. разликата помеѓу двете повр-
шини од претходната алинеја,-

— добиената разлика на двете површини дали е ' 
во рамките на дозволеното отстапување; 

— распоредување на утврденото дозволено отста-
пување на површините на целината. 

Член 52 
Димензиите на корисната и теоретската' површи* 

на на оригиналот за секој размер се следните: 

Размер на Димензии на корисните Површина во 
оригиналот површини на оригиналите природа 

см см ха а м3 

1: 500 75 50 9 37 50 
1: 500 90 60 13 50 00 
1:1000 75ч 50 37 50 00 
1:1000 90 60 " 54 00 00 
1:2000 75 50 150 00 00 
1:2500 90 60 337 50 00 
1:5000 45 60 675 00 00 

При пресметување на површините на џарцелите 
на оригиналот во рамките на една група треба да 
биде еднаква со израмнетата^површина на таа група. 

При пресметување на површините на парцелите 
и деловите на парцелите на оригиналот во рамките 
на дел од група таа треба да биде еднаква со. из-
рамнетата површина на тој дел од групата. 

При пресметување на површините од правоагол-
ни координати на деловите- на целината не се врши 
израмнување на површините во рамките на целина-4 

та во оваа постапка, туку се ̂  врши само контролно 
пресметување на површината со координатите на 
крајните точки на целината. 

Израмнување на пресметаните површини се врши 
по правилото: од поголемите целини кон помалите, 
односно прво се израмнуваат граничните' квадрати 
на оригиналот во рамките на оригиналот, потоа гру-
пите во рамките на граничните квадрати, а парце-
лите, културите и класите во рамките на израмне-
тите групи. Израмнувањето на површините на кла-
сите се врши во рамките на катастарската парцела! 
односно култура. 

Како дадени основни големини за израмнување 
на пресметаните површини се користат: 

— при пресметување на површините „со детал" 
и „без детал" во рамките на еден граничен квадрат, 
нивниот збир треба да биде еднаков со теоретската 
поврдшна на тој граничен квадрат ро' дадениот раз-
мер,-

— вкупната површина со детал на оригиналот 
е збир на израмнетите површини на сите трапчин 
квадрати ,?со детал" и сите полни гранични квадра-
ти на оригиналот, а ова се однесува и за празните 
гранични квадрати и за деловите без детал; 
/ — збирот на израмнетите површини „со детал" 
и „без детал" на сите гранични квадрати, полните и 
празните' рабни квадрати, ја дава вкупната* површина 
на оригиналот, што претставува и контрола на пре-
сметаната површина на оригиналот. 

За да се извршат горенаведените израмнувања/ 
како основа ќе послужат дадените теоретски големи-
ни или дадените површини. Израмнетите површини 
кои служат за израмнување на пресметаните повр-
шини на целината н е . смеат да се менуваат, освен 
во исклучителни случаи кога е откриена груба греш-
ка при пресметување на тие големини. 

Пресметаните површини на цели- групи и нив-
ните делови во рамките на оригиналот, треба да 
бидат еднакви со израмнетата површина на делот 
„со детал" на тој оригинал. 

Пресметаните површини на групи и нивни де-
лови на оригиналот исполнет со детал треба да 
бидат еднакви со вкупната теоретска површина на 
оригиналот. 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОТСТАПУВАЊАТА НА 
ПОВРШИНИТЕ НА ОРИГИНАЛОТ 

Член 53 
Определување на отстапувањето (0 помеѓу зби-

рот ца ^израмнетата површина Р' на целината на 
оригиналот и дадената израмнета површина (Р) на 
таа целина на оригиналот, во случај крга на* ори-
гиналот нема промена - на димензиите („усух") се 
пресметува по формулата.-



6 јуни 1988 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 19 — Стр. 435 

Определување на фактичната промена 
на површината на оригиналот 4 

v 
Член 54 

Определувањето на фактичката промена A F u на 
површината на оригиналот служи како основа-го-
лемина за определурање на специфичната промена 
на оригиналот (Uo). 

Определување на, промени на димензиите на 
рамката на оригиналот се врши секој работен ден 
задолжително, на почетокот, на средината и на кра-. 
јот на работното време. 

Определувањето на фактичката промена A F u 
на површината на оригиналот, се врши со прецизен 
металец лењир и триаголник (со нониус) каде се 
мерат четирите страни на рамката на^ оригиналот 
со точност до 10-ти дел од mm при што се добива-
ат вредностите: 

УТВРДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА 
ПРОМЕНА НА ОРИГИНАЛОТ 

Член 55 
Специфичната промена Uo на оригиналот се оп-

ределува со помош ,на модулот на површинската 
промена (mu) и со фактичката промена AFu на 
површината на оригиналот. Модулот на површин-
ската промена mu е позитивна константа зависна 
од рамковната големина на оригиналот и е една-
ков со реципрочната вредност на површината на 
оригиналот: 

Член 57 
Постапката при пресметување на поправките од 

промена на .димензијата на оригиналот („усухот") 
е. следната: 
— се мерат рамковните големини на оригиналот и 

се определува A F u во mm2 ; 
— за дадените рамковни големини на оригналрт од 

прилог 22 табелата 10, се добива вредноста A u h a 
на специфичната поправка во ms за еден хектар 
површина; 

— вредноста A u h a се контролира со помош на 
модулот mu или со помош на специфичната про-
мена Uo. 
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За секој 1 даден податок што се користи како 
основа за споредување и израмнување на Пресмета-
ните површини, мора да се запише на образецот 
каде се пресметуваат површините и од каде е земен 
тој (образец и страна). 

Обрасците за пресметување на површините се 
групираат вх> тетратка во која има четириесет стра-
ни (дваесет листа). На насловната страна на секоја 
тетратка мора да биде внесено следното: 

— име на општествено-политичките заедници (ре-
публика, покраина, општина), на територијата што е 
опфатена на оригиналот; 

— ознака од описот на оригиналот; 
— размер на оригиналот и видот на делот на 

пресметаната површина на целината (гранични квад-
рати, групи, парцели); . 

— име на катастарската општина чија површина 
се пресметува; 

— и • бројот на оригиналот, бројот на првата и 
последната страница на тетратката, датумот на пре-
сметувањето и потпис на пресметуван ot. 

ГРАНИЧНИ КВАДРАТИ 

Член 62 
При пресметувањето и израмнувањето на . повр-

шините основна целина е оригиналот (целосно или 
делумно пополнет со цртеж на деталот). Делумно ис-
полнетиот оригинал содржи детал со цртеж и без 
цртеж. Површината на деталот со цртеж на секој 
оригинал се добива со собирање на пресметаната 
површина на секој граничен квадрат исполнет со 
цртеж и полните гранични квадрати со цртеж на 
оригиналот. Граничната линија во граничниот квад-
рат помеѓу делот „со детал" и „без детал" на тој 
граничен квадрат, може да биде воедно и граница 
помеѓу две катастарски општини. 

Пресметувањето на површините на граничните 
квадрати, може да се врши откако претходно ќе се 
утврди дали граничната линија во граничниот квад-
рат е правилно одредена на двата оригинала. Пода-
тоците од пресметувањето на површините на гранич-
ните квадрати се внесуваат во образецот П-1 (прилог 
25-1; 25-2). 

За да -се пресмета површината на еден граничен 
квадрат во еден размер во кој има дел „со детал" 
и дел „без детал", претходно треба да се утврди 
дали одговараат координатите на четирите темиња 
на координатната мрежа на граничникот квадрат. 
Кога деловите со детал" и „без детал" на гранич-
ниот квадрат се изработени во различни размери, 
претходно се утврдува дали одговараат координатите 
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Кога една катастарска општина е .картирана на 
оригиналите во два или ловрќе размери, пресмету-
вањето на површината на граничните квадрати се 
врши прво во оригиналите со најкрупен размер, а 
потоа се пресметуваат површините на оригиналите 
во поситен размер. - ч 

ПОСТАПКА ПРИ ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШИНА 
НА КАТАСТАРСКА ОПШТИНА КОГА ОРИГИНАЛИ-

ТЕ СЕ ИЗГОТВУВААТ ПО КАТАСТАРСКИ 
ОПШТИНИ 

Член 63 
Сите обрасци од пресметувањето на површината 

на катастарската општана, независно од бројот на 
оригиналите на кои таа се наоѓа формираат еден 
елаборат. 

.Пресметувањето на површините\на поодделни це-
лини или делови (гранични квадрати, групи и пар-
цели) се врши во рамките на еден оригинал и тие се 
внесуваат во посебни тетратки согласно чл. 61 од 
овој правилник. 

Пресметување на површина на катастарската 
општина 

Член 64 
Површината на катастарската општина која има 

заеднички објекти (Р' К. О.), се добива како збир 
на пресметаната и дефинитивно израмнетата повр- 1 

шина на полните рабни квадрати со детал и пресме-
таната и израмнетата површина оо детал на гра-
ничните рабни квадрати за сите оригинали, кога 
ги опфаќа катастарската општина, според образецот: 

P'K.O. = [Forig. polni] + [Fso crtez] 

Кога катастарската општина нема заеднички об-
јекти, нејзината површина (Р' К. О.) се добива по 
истата постапка како што е утврдено во став 1 од 
овој член.-Во овој случај Р' к. о. = Рк. о. 

Површината на катастарската општина се доби-
ва и како збир на дефинитивно пресметаните^ поврч 
шини на оригиналите (според став 13 од чл. 62), на 
кои се наоѓа катастарската општина. Кога катастар-
ската општина опфаќа делови од оригиналот и пол-
ни оригинали, нејзината површина се добива на след-
ниот начин: 

[P] со детал 4- [P] на пол. оригинали = П-F ооиг. 

Како контрола на пресметаната површина на ка-
тастарската површина се користи следниот образец: 
П-F оригинали = [P] со детал + [P] без детал + 
[P] полни оригинали. Оваа контрола опфаќа прес-
метување на вкупната површина на оригиналите, 
кои ги опфаќа катастарската општина при што се 
собираат површините опфатени со детал и без де-
тал на оригиналите, кои се споредуваат со теорет-
ската површина на оригиналите. 

Површината на катастарската општина исто така 
се добива и со збирот на пресметаните, израмнети 
површини на групите на парцелите во рамките на 
катастарската општина, кога во катастарската оп-
штина нема заеднички објекти без средишна линија. 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ НА ГРУПИ И 
ДОБИВАЊЕ ПОВРШИНА НА КАТАСТАРСКА 

ОПШТИНА 

Член 65 
За пресметување на површините на групите и 

нивните делови, се формира тетратка со ^образец 
П-2, (прилог 26-1; 26-2), во кој претходно се внесу-
ваат податоци за оригиналот и за бројот на гру-
пата. 

Начинот и постапката на пресметувањето на по-
вршините на групите и делови на групите, се врши 

според став 1 од член 61 и став 9 од член 62 од овој 
правилник. 

При пресметување на површините н а , групите 
со поларен планиметар се применуваат одредбите од 
член 62 став 10 и 11 од овој правилник. 

Израмнувањето нд пресметаните површини на гру-
пите, се врши во рамките на површините н^ оригина-
лот полн со детал, односно во рамките на површи-
ната на делот од оригиналот со детал. Израмнување-
во на површините на групите се врши според став 5 
на член 61 од овој правилник. 

/ По израмнувањето на површините на групите се . 
изготвува рекапитулација на површините на групи-
те, што се врши во образецот бр. 4, по редослед 
на групите во оригиналот. Збирот на површините на 
групите мора да се сложи со површината Р' К. О. на 

'катастарската општина, добиена од збирот на повр-
шините со детал од рабните квадрати. , 

Површината на катастарската општина Р К. О. се 
добива на следниот начин: 

л 1 заеднички 1 , заеднички 
Рко = Р'ко + — • [P] преземени [P] отстапени 

- 2 објекти 2 објекти 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПОВРШИНИ НА КАТАСТАРСКИ 
ПАРЦЕЛИ 

* - Член бб 
Пресметување на површините на катастарските 

парцели и нивните делови се врши во образец. П-з 
(прилог 27), во кој претходно се внесуваат подато-
ците за оригиналот и групите во кој се наоѓа пар-
целата како и бројот на парцелата. Ваквите обрасци 
се поврзуваат во тетратка со 40 страни. 

Начинот, постапката и приборот за пресметува-
њето на површините на парцелите и нивните делови 
е уредено со став 1 од член 61 и став 9 од член 62. 

Површините на парцелите во рамките на еден 
оригинал, .се израмнуваат во рамките на групата или 
нејзин дел во која припаѓаат тие парцели на секој 
оригинал. 

Кога катастарската парцела се состои од повеќе 
култури и класи, а содржи и земјиште под згради, 
пресметувањето на површините на културите се врши 
два пати независно едно од друго мерење, а по еден 
пат се врши пресметување на површините на класи-
те. Израмнувањето на површините на класите се 
врши во рамките на катастарската парцела, односно 
култура. 

Пресметувањето на површините на катастарски-
те парцели со поларен планиметар може да се врши, 
ако податокот на нониусот во соодветниот размер не 
ги поминува, следните вредности: 

/ 
размер 1: = 1:500 1:1000 1:2000 1:2500 \1:5000 
максимална 
вредност на 
ПОДАТОКОТ ( ) 2 1 0 2 0 4 0 1 0 0 

При пресметувањето на површините на парцели-
те, покрај горенаведениот услов, парцелата треба да 
го задоволи и условот за големината на парцелата 
даден во чл. 44 и 45' од 'овој. правилник (прилог 17 
таблица 6). 

f Пресметувањето на површините на парцелите во 
населените места, кога размерот на оригиналот е 
1:500 или 1:1000 се врши од хоризонталните ори-
гинални мерења на граничните линии (мерени фрон-
тови), независно од големината на катастарската 
парцела. По израмнувањето на површините на пар 
целите, тие се внесуваат за секоја парцела и нејзин 
дел во образец П-4 (список на површините) за цела-
та 'катастарска општина. 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ КОГА ДЕТАЛОТ 
ОД ПОВЕЌЕ КАТАСТАРСКИ ОПШТИНИ Е 

КАРТИРАН НА ЕДЕН ИСТ ОРИГИНАЛ 

Член 67 
Кога пресметувањето на површините се врши на 

оригинал на кој има детал на повеќе катастарски 
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ИСПРАВКИ НА ПРЕСМЕТАНИТЕ ПОВРШИНИ ЗА-
I . РАДИ НАПРАВЕНИ ГРЕШКИ ВО ЦРТЕЖОТ у 

) 

Член 70 ' 
Грешките направени во цртежот на деталот на 

оригиналот што можат да се исправат без дополни-
ѕ телни премерувања (снимања), мораат да се испра 

ват и исцртаат со туш на оригиналот пред пресмету-
вањето на површините. 

,Ако во цртежот на деталот има грешки, за чие 
отстранување ќе мора да се изврши дополнително 
снимање на земјиштето, работата на пресметувањето 
на површините на овие парцели не се запира. Во 
тој случај таквата група на парцели со нејзините до-
пирни гранични линии, исцртани со молив, во коло-
ната „1" на образецот П-3 ќе се запишат броевите 
на сите парцели од таа група. Во колоната „10" 
(забелешка) ќе се регистрира редниот број на спи-
сокот на грешките и под кој број е заведена таа 
грешка (пример: „СП на греш. 12). Површината на 
групата каде настанала грешката се пресметува по 
правилата од член бб што важат за пресметување 
на површината на парцелите, а израмнувањето се 
врши во рамките на таа гротла. V 

По извршените исправки на теренот, картирање-
то и извлекувањето на деталот на оригиналот, повр-
шините на одделните парцели (од кои е формирана 
групата) се пресметуваат' во образец П-з, а израмну-
вањето се врши во рамките на таа група. 

Во случаите, кога исправките на граничните ли-
нии на катастарските парцели мораат да се спрове-
дат по завршувањето на списокот на површините на 
парцелите, ќе се постапи на следниот начин: 

1. во случај, кога збирот на површините на пар-
целите кои прават една целина останува неизменет 
(„стара состојба"), а на некои од нив поединечно се 
менуваат површините поради исправки на меѓусеб-
ните гранични линии,, таквите парцели се земаат како 
група во смисла на ст. 2 на овој член. За пресмету-
вање на површините на овие парцели важат одред-
бите за пресметување на површините на парцелите 
чл. бб и се Израмнуваат во рамките на површините 
на метара состојба". Површината на старата состојба 
се собира во колоната „забелешка";. 

2. во списокот на површините на парцелите, ќе 
се прецртаат со црвено, мастило податоците на прет-
ходно пресметаните површини на парцелите на кои 
им се менуваат површините, и на крајот на списо-
кот на површини како додаток ќе се запишат ново-
пресметаните површини на парцелите по редослед 
според броевите на парцелите. 

» \ 

СПИСОК НА ПОВРШИНИ НА ПАРЦЕЛИ 

Член 71 1 

За секоја катастарска општина посебно се изра-
ботува образецот „список на површини на парцели" 
(образец П-4), кој се формира како тетратка со го-
лемина од §0 листа. Во зависност од бројот на пар-
целите во катастарската општина се изготвуваат 
соодветен број' на тетратки (прилог 28). Списокот на 
површините на парцелите ги содржи следните пода-
тоци за секоја парцела, кои се внесуваат, секој од 
нив, во соодветната колона на образецот: 

во колона '( 1) број на катастарската парцела; 
во колона ( 2} број на зградата во парцелата; 
во колона '( 3) број на оригиналот каде се наоѓа пар-

целата; 
. во колона ( 4) број на скицата каде се наоѓа пар-

целата; 
во колона |( 5) број на групата каде се наоѓа пар-

целата; 
во колона |( 6) површината на делот на парцелата,-
во колона ( 7) површината на делот од земјиштето 

под зграда во парцелата; 
во колона ( 8) вкупната површина на парцелата,-
во колона ( 9) број на имотниот лист на парцелата* 

општини, податоците од пресметаните површини на 
граничните рабни квадрати и групите се впишу-

V ваат во тетратки одделно за секој оригинал. Подато-
ците од пресметаните површини за катастарските 

" парцели се впишуваат во тетратки поодделно за се-
која катастарска општина и за секој оригинал, при, 
што на насловната страна на секоја тетратка се вне-
суваат податоците согласно став 1 член 61 од овој 
правилник. ~ 

За пресметување на површините на вакви ориги-
нали потребно е да се извршат на секој оригинал 
следните работи:. 
- 1. пресметување и израмнување, односно презе-

мање на површините на деловите со* детал од раб-
ните квадрати од сите оригинали што ги опфаќа 
катастарската општина,-

2. пресметување и израмнување на површините 
1 на групите и нивните делови за секој оригиналу 

3. пресметување на површината на секоја ката. 
етарска општина посебно и 

"4. пресметување и * израмнување на површините 
на катастарските парцели и деловите на парцелите 
(култури). 

Член 68 
Пресметувањето к израмнувањето на површини-

те на катастарските општини точка 1 став 2 од член 
67, се врши според член 62 од овој правилник. Зби-
рот на површините на оригиналите полни со детал 
и на деловите' на оригиналите на рабните квадра-
ти со детал ја дава вкупната површина на катастар-
ските општини. 

ДОБИВАЊЕ ПОВРШИНА НА КАТАСТАРСКАТА ОП-
ШТИНА СО ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШИНИ 

НА ГРУПИ 

Член 69 
Пресметувањето и израмнувањето на површината 

на групите и нивните делови се врши во рамките на 
еден оригинал, по редослед на броевите на групи-
те, за секоја катастарска општина на оригиналот. 
Податоците од пресметувањето на површините како 
и податоците за оригиналот, групите и катастарски-
те општини се внесуваат во обрасците ца соодвет-
ната тетратка. На насловната страна на тетратката 
за оваа цел се внесуваат податоци согласно член 61 
став 1 од овој правилник. 

. Израмнетите површини на групите и нивните 
делови за секоја катастарска општина од оригинали-
те се внесуваат во одделна тетратка, а со собирање 
на "површините на овие делови се добива вкупната 
површина на катастарската општина (Р' к. о.), однос-
но по пресметувањето на евентуално отстапените од-

' носно преземените половини на заедничките објекти, 
- без средишна линија, се добива површината на ка-

тастарската општина Р к, о., според формулата: 

Збирот на површината на катастарските општи-
на мора да биде еднаков на 'површината на одреде-
ната целина. 

Како завршна контрола ца пресметаните површи-
ни на парцелите ќе се пресметаат и површините на 
.контролните групи. Во рамките на една катастарска 
општина^ контролните групи се прават во просек 
10°/о од вкупниот број на групите во катастарската 
општина. Контролната група не смее целосно да се 
поклопува со ниту една це лет група, туку се формира 
слободно, од делови на повеќе групи. Во поглед на 
големината и формата и за контролните групи ва-
жат општите одредби за групите како и за 
самото пресметување. Дозволеното отстапување по-
меѓу збирот на дефинитивните површини од парце-
лите земени во контролната група и пресметаната 
контролна ѓрупа> се зема како за двојните мерења 
според член 48 и члсав 49 став 1 од овој правилник, 
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во колона (10) катастарска култура на земјиштето на 
парцелата, што се впишува со соод-
ветната шифра; 

во колона (11) катастарска класа на земјиштето на 
парцелата; 

во колона (12) бонитетна класа на земјиштето на 
парцелата,-

во колона (13) викано место каде се наоѓа парцелата; 
во колона (14) разврстени површини на земјиштето 

ао култури и објекти; 
во колона (15) вид на сопственоста (индивидуална-

општествена) — што се впишува со 
соодветната шифра,-

во колона (16) градежна парцела — што се впишува 
со соодветната шифра. 

ИЗГОТВУВАЊЕ НА СПИСОК НА ПОВРШИНИ 
НА ПАРЦЕЛИ 

Член 72 
Изготвувањето на списокот на површини на пар-

цели се врши на тој начин што претходно, пред да 
се внесат површините, се запишуваат сите други по-
датоци за парцелата така што треба однапред да се 
остави потребно место за запишување на површини-
те на целата парцела или за одделните нејзини де-
лови и ра. вкупната површина. 

При изготвувањето на списокот се внесуваат след-
ните податоци.-

1. бројот на парцелата,-
. 2. бројот на оригиналот или оригиналите; 

3. бројот на групата,-
4. ознаката за културата или зградата. 
Ако одреден податок за парцелата мора да се 

внесе во два или повеќе реда, во тој случај помеѓу 
тој и следниот податок се остава по еден празен 
ред. -

При изготвувањето на списокот на површините 
мора да се имаат предвид скиците на деталите, ори-
гиналите и (жицата за поделбата на групи. Работата 
на изготвување на списокот на површини ја врши 
искусен стручњак. » 

Внесување на површините на парцелите во спи-
сокот на површини се врши од образецот П-з. 

КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ НА ПАРЦЕ-
ЛИТЕ СО ПОВРШИНИТЕ НА ГРУПИТЕ 

Член 73 
По внесувањето на површините на сите парцели 

на една група, површините ќе се соберат во колона 
12 а збирот мора да биде еднаков со израмнетата 
површина на групата од образецот П-2. 

ИЗГОТВУВАЊЕ НА РЕКАПИТУЛАЦИЈАТА 
ВО СПИСОКОТ НА ПОВРШИНИ 

Член 74 
Рекапитулација во списокот на површини, се 

врши на тој начин што по внесувањето на сите пода-
тоци предвидени со чл. 72 и 73 од овој правилник во 
списокот на површините на парцелите, се врши со-
бирање на површините на сите групи и површините 
под објектите, на кој збир се додаваат или одземаат 
површините на заедничките објект^ кои немаат сре-

. дишна линија. 
Член 75 

Изготвениот список на површините на парцелите 
го „потпишува лицето што го изготвил и раководите-
лот на работите по извршениот преглед, а го заве-
рува Републичката геодетска управа. 

Член 76 
Составен дел на овој правилник се прилозите и 

табелите од број 1 до број '28. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

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

Бр. 01-496/1 
19 април 1988 година 

Скопје 
Директор 

на Републичката геодетска управа, 
дипл. геод. инж. Коста Христов е. р. 

ПРИЛОЗИ 
ОД 1 ДО 28 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУ-
ВАЊЕ НА ОРИГИНАЛИ НА ГЕОДЕТСКИТЕ 

ПЛАНОВИ 

Член 77 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
183. 

Врз основа на член 142 точка 20, а во врска со 
член 115 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурување 
на .Македонија („Службен весник на СРМ" број "3/84 и 
33/86), Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, собранијата на основните заедници на 
пензиското и инвалидското осигурување и Репуб-
личката конференција на Сојузот на пензионерите на 
Македонија склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗ-
ДВОЈУВАЊЕ, РАСПОРЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ПОМАГАЊЕ НА ОДМОРОТ, ЗА-
КРЕПНУВАЊЕТО И РЕКРЕАЦИЈАТА НА КОРИСНИ-

ЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА 

Член 1 1 

Со оваа самоуправна спогодба Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на дгензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, собранијата 
на основните заедници, на пензиското и инвалидско-
то осигурување и Републичката конференција на Со-
јузот на пензионерите на Македонија (во натамош-
ниот текст: учесници во спогодбата) се спогодуваат 
врз основа на начелото на солидарност и заемност 
да создаваат услови за помагање на одморот, за-
крепнувањето и рекреација на корисниците на пен-
зија (во натамошниот текст: корисници). 

За остварување на целите и задачите од став 1 
на овој член, учесниците издвојуваат, здружуваат и 
распоредуваат средства за помагање на одморот, за-
крепнувањето и рекреацијата на корисниците. 

Член 2 
Учесниците во спогодбата се согласни средства-

та од член 1 ставч 2 на оваа самоуправна спогодба 
да се утврдуваат со годишниот финансиски план на 
Самоуправната интересна: заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија (во ната-
мошниот текст: Заедницата), а врз- основа на про-
грамите и финансиските планови на ^основните заед-
ници на пензиското и инвалидското осигурување (во 
натамошниот текст: основна заедница), во рамките 
на потребите утврдени со годишната програма за 
политиката на остварувањето на планот за развој на 
Заедницата. 

Програмата и финансискиот план. од став 1. на 
овој член основната заедница е , должна • да ги доне-, 
се најдоцна до крајот на годината за наредната 
година. 

Член 3 
Средствата што се издвојуваат според член 1 

став 2 од оваа самоуправна спогодба учесниците во 
спогодбата ги распоредуваат за: 

1) покривање на дел од трошоците за користе-
ње на годишен одмор на корисниците (регрес за 
годишен одмор) во висина од 86 насто од вкупно 
издвоените средства, 

2) партиципирање во цената на услугите на об-
јектите за одмор, закрепнување и рекреација во ви-
сина од 7 насто од вкупно издвоените средства, 

3) учество во финансирањето на адаптацијата и 
инвестиционото одржување на клубовите за дневен, 
престој на корисниците на пензија во висина од 4 
насто од вкупно издвоените средства, и 

4) учество во финансирањето на други форми на 
помагање, закрепнување и рекреација на корисни-
ците во висина од 3 насто од вкупно издвоените 
средства. 

Член 4 
Учесниците во спогодбата се согласни висината 

на регресот за годишен одмор да ја утврдува Заед-
ницата во зависност од висината на обезбедените 
средства и бројот4 на корисниците со состојба на 
31 декември од претходната година. 

Член 5 
Учесниците во спогодбата се согласни на корис-

ниците кои ќе ги користат објектите за одмор, за-
крепнување и рекреација „Спиро Захов" — Банско, 
„Перо Стојановски" — Кажановска Бања, „Претор" 
— ^Претор и „Илинден*' — Струга да им се обез-
беди партиципација и тоа: 

— за корисниците чие пензиско примање во те-
ковната година е до висина на граничниот износ на 

' најниското пензиско примање — 40 насто, 
— за корисниците чие пензиско примање во 'те-

ковната година е до висината на загарантираниот 
личен доход во Републикава — 25 насто, и 

— за останатите корисници 15 насто од цената 
на услугите. 

Член 6 
Учесниците в;о спогодбата се согласни на корис-

ниците кои ќе ги користат објектите „Монтана" — 
Крушево, „Негорска Бања" — Гевгелија и „Дебар-
ски Бањи" — Дебар да им се обезбеди партиципа-
ција за одмор, закрепнување и рекреација и тоа: 

— за корисниците чие пензиско примање во те-
ковната година е до висина на граничниот износ, на 
најниското пензиско примање — 20 насто, 

— за корисниците чие пензиско примање во те-
ковната година е до висина на загарантираниот ли-
чен доход во Републикава — 15 насто и 

— за останатите корисници 10 насто од цената 
на услугите. 

•Учесниците во спогодбата се согласни Заедни-
цата со Самоуправната спогодба со работните орга-
низации од став 1 на овој член^поблиску да ги ут-
врди условите и начинот на користењето на објек-
тите. 

Член 7 
Во определувањето.на висината на партиципаци-

јата утврдена во член 5 и 6 на оваа самоуправна 
спогодба за висината на загарантираниот личен до-
ход во Републиката ќе се применуваат одредбите 
од Законот за работните односи. 

Член 8 
Во определувањето на висината на партиципаци-

јата утврдена во член 5 и 6 на оваа самоуправна 
спогодба ќе се користат податоците за граничниот 
износ на најниското пензиско примање и за загаран-
тираниот личен доход во Републиката кои важат во 
периодот кога корисникот почнува да го користи 
одморот во објектот за одмор, закрепнување и ре-
креација. 

Член 9 
Учесниците во спогодбата се согласни партици-

пација од член 5 и 6 на оваа самоуправна спогодба 
да се признава на корисникот најмногу до 10 дена 
во годината. . х 

Член 10 
Учесниците во спогодбата се согласни плановите 

и користењето на објектите за одмор, закрепнување 
и рекреација заеднички да ги утврдуваат работните 
организации (објектите) од член 5 'и 6 на оваа само-
управна спогодба и општинските сојузи на пензио-
нери и за корисниците на подрачјето на Скопје 
Градскиот сојуз на пензионерите и трудовите ин-
валиди. 

Член 11 
Учесниците во 'спогодбата се согласни КОРИС-

НИКОТ пред почетокот на. користењето на олмоо во 
објектот за одмор, закрепнување и рекреација да 
уплати во рок рд 15 лена најмалку 30 насто од це-
ната на услугата во објектот. ' 

Член 12 - . \ 
За користење • на партиципација во трошоците 

(цената) на услугите на објектите од член 5 и 6 на 
оваа самоуправна спогодба корисникот е должен пред 
заминувањево на користење на одмор, закрепнување 
и рекреација да се јави во стручната служба на ос-
новната заедница на чие подрачје е корисник која 
за таа намена ќе му издаде потврда 'за висината 
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на пензиското примање и партиципацијата. Врз осно-
ва на оваа потврда објектот за одмор, закрепнува-
ње и рекреација врши фактурирање на делот од 
трошоците што паѓа на товар на Заедницата. 

Член 13 
Учесниците во спогодбата се согласни да учеству-

ваат во финансирањето на адаптацијата и инвестици-
оното одржување на клубовите за: дневен престој 
на корисниците. 

Финансирањето од став 1 на овој член се врши 
врз основа на образложено и аргументирано бара-
ње доставено до основната заедница на чие подрач-
је се наоѓа клубот. 

Член 14 
Учесниците во спогодбата се согласни да учес-

твуваат во финансирањето на другите форми на по-
магање, закрепнување ј* рекреација/на корисниците 
на пензија, и тоа: 

—• активностите во доменот на културно-забав-
ниот живот (хорови, пеачки состави и ел.), и 

— организирани посети на културно-историски 
'споменици во местата надвор од живеењето и друго. 

Член 15 
Учесниците во спогодбата се согласни финансира-

њето на активностите од член 14 на оваа самоуп-
равна спогодба да се врши врз основа на програ-
мите подготвени од општинските сојузи на пен-
зионерите и за подрачјето на. Скопје и Градскиот 
сојуз на пензионерите и трудовите инвалиди вери-
фицирани од Републичката конференција на Соју-
зот на пензионерите на Македонија и Собранието 
на Заедницата. 

Програмите од став 1 на овој член (ќе се доне-
суваат и верифицираат до истекот на годината за 
наредната година. 

Член 16 
Учесниците во спогодбата се согласни дејноста на 

објектите за одмор, закрепнување и рекреација да 
се состои во обезбедување на услови за одмор, за-
крепнување и рекреација на корисниците. 

Во остварувањето на функцијата од став 1 на 
овој член објектите за одмор, закрепнување и рекре-
ација обезбедуваат услови за сместување, исхрана 
и давање други угостителски услови на корисниците. 

Член 17 
Учесниците во спогодбата се согласни објектите 

за одмор, закрепнување и рекреација да имаат ста-
тус на работна организација, чиј основач е Заед-
ницата. 

Работната организација од став 1 на овој член 
не може да ја менува дејноста утврдена во член 16 
на оваа спогодба без согласност на Заедницата. 

Член 18 
Учесниците во спогодбата се согласни начинот и 

условите, зџ користењето и пружањето услуги на ко 
рисниците на пензија да се регулира со посебен са-
моуправен општ акт или договор помеѓу Заедницата 
и работната организација. 

Со самоуправниот општ акт'или договор од став 
1 на овој член се утврдуваат начинот и условите 
под кои работната организација може да пружи ус-
луги и на трети лица 

Член 19 
Учесниците во спогодбата се согласни основање-

то и конституирањето на работните организации од 
член 17 на оваа самоуправна спогодба да се изврши 
до 30 јуни 1988 година. 

До конституирањето на постојните работни за-
едници на објектите за одмор, закрепнување и ре-
креација во работни организации, условите, начинот 
и ценовникот за користење на објектите ги утвр-
дува Извршниот одбор на Собранието на Заедни-
цата по предлог на комисија и соодветниот самоуп-
равен орган на работните заедници на објектите за 
одмор, закрепнување и рекреација. 

Комисијата од претходниот став -ја формира 
Извршниот одбор Собранието на Заедницата. 

Член 20 
Учесниците во спогодбата се согласни дејноста на 

клубовите на корисниците на пензија да се состои 
во организирање на културно-забавен и рекреативен 
живот, организирање на излети и посета на култура 
но-историски споменици, организирање на култур-
но-уметнички друштва и давање на угостителски и 
други услуги на корисниците на пензија. 

I Член 21 
Учесниците во спогодбата се согласни како осно 

вачи на клубовите, на корисниците на пензија да 
можат да бидат основните заедници, општинските 
сојузи на пензионерите и работните организации од 
здружениот труд. 

Под услови утврдени со посебен самоуправен 
општ акт или договор основачите можат вршењето 

(на угостителската дејност во клубовите да ја отста-
пат на угостителски или други работни организации 
или приватни угостители. 

Член 22 
Учесниците се согласни вршењето на дејноста на 

клубовите на корисниците на пензија да се обез* 
бедува, во начело, врз принципот на самофинанси-
рање. ѓ , , 

Одредени дејности на клубовите на корисниците 
на пензија се финансираат од средствата на начин 
и под услови утврдени со оваа самоуправна спо-
годба. 

Член 23 
Оваа самоуправна спогодба ќе се смета за склу-

чена откако ќе ја потпишат повеќе од половина од 
овластените претставници на учесниците во с п о г о д ј 

бата, а ќе се применува осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службе;н весник на СРМ". " 

Член 24 
Со склучувањето на оваа самоуправна спогодба 

престануваат да важат Самоуправната спогодба за 
заедничкото издвојување и насочувањето на сред-
ствата заради обезбедување на услови 'за одмор, . 
закрепнување и рекреација на корисниците на пен-
зија од март 1979 родина, Самоуправната спогодба 
за измени и дополнување на Самоуправната спогод-
ба за заедничко, издвојување и насочување на сред-
ства чзаради обезбедување на услови за одмор, за-
крепнување и рекреација на корисниците на пен-
зија од март 1983 година, Самоуправната спогодба 
за измена и - дополнување на Самоуправната спогод-
ба за заедничко издвојување и насочување на сред-
ства заради обезбедување на услови за одмор, за^ 
крепнување и рекреација на корисниците на пензија 
од март 1985 година, Самоуправната спогодба за 
измени и дополнување на. Самоуправната спогодба 
за заедничко издвојување и насочување на средства 
заради обезбедување на услови за одмор/ закрепну-
вање и рекреација на корисниците на пензија од 
февруари' 1986 година и Самоуправната спогодба за 
основањето, дејноста, управувањето, статусот, работе-
њето и користењето на објектите за одмор, закреп-
нување и рекреација на^ корисниците на пензија и 
определени права од' инвалидското осигурување од 
заеднички интерес од декември 1979 година. 

Член "25 
Учесниците во спогодбата се согласни изменува-

њето, раскинувањето и престанувањето на важењето 
на оваа самоуправна спогодба; како и решавањето 
на евентуални спорови ^а се врши под начин и 
услови одредени во Законот за здружениот труд.4 

Бр. 02-1574/1 
24 април 1988 година 

Скопје 
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-ПОТПИСНИЦИ: 

1. За Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на 
Македонија, 
Анастас Милевски, е. р. 

2. За Републичката конференција на 
Сојузот на пензионерите на Ма-
кедонија, 
м-р Вите Исјановски, е. р. 

3. За Собранието на Основната заед-
ница на пензиското и инвалидско-
то осигурување — Берово, 
м-р Јован Пачемски, е. р. 

4. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Битола, 
д-р Кочо Кочовски, е. р. 

5. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Виница, 
Лазар Јаневски, е. р. 

6. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Валандово, 

7. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Гостивар, 
Милутин Алексовски, е. р. 

8. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Гевгелија, 
Драгиша Јовановиќ, е. р. 

9. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Демир Хи-
сар, 
Борче Граматиков, е. р. 

10. 'За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Делчево, 

11. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
сково осигурување — Дебар, 
Цветко Далчевски, е. р. 

12. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Куманово, 
Згснимир Спасовски, е. р. 

13. За Собранието на Основната за-
едница на "пензиското и инвалид-
ското осигурување — Кочани, 

14. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Крива Па-
ланка, 
Зора Стефановска, е. р. 

15. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Кратово, 
Тихомир Николовски, е. р. 

16. За Собранието на Основната за-( 
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Кичево, 
Стојмир Михајле ски, е. р. 

17. За Собранието на Основната за 
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Кавадарци, 
Борис Младенов, е. р. 

18. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Крушево, 

19. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Македонски 
Брод, 

20. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Неготино, 
Фруска Завирова, е. р. 

21. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Охрид, 

22. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Прилеп, 
Весела Ацевска, е. р. 

23 За Собранието на Основната за-
. едница на пензиското и инвалид-

ското осигурување — Пробиштип, 
Станко Трајановски, е. р. 1 

24. За Собранието на Основната за' 
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Ресен, , 
Гоце Шикалевски, е. р. 

25. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Радовиш, 
Глигор Петров, е. р. 

26. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Скопје, 
Виктор Гулија, е. р. 

27. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Свети Ни-
коле, 
Герасим Цалевски, е. р. 

28. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Струга, 
Науме Клечкароски, е. р. 

29. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Струмица, 
Костадин Манолев, е. р. 

30. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Телово, 

31. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското осигурување — Титов Ве-
лес, 
Митко Добревски, е. р. 

32. За Собранието на Основната за-
едница на пензиското и инвалид-
ското .осигурување — Штип, 
д-р Богољуб Јовев, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

184. ' 
Врз оснива -на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („(Службен 
весник на СРМ" ^бр. 18/83) и член 142 точка 4 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („.Службен весник на СВМ" бр. 3/84 и 33/86), 
Собранието на Самоуправната интересна .заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 25 април 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ ДА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХО-
ДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ СЕ СМЕ-
ТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988.ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за пензиското и инвалидското оси-

гурување од доходот за стажот на осигурување кој 
се смета со зголемено траење служи за покривање 
на зголемените обврски на пензиското и инвалид-
ското осигурување кои настануваат поради смета-
њето на стажот на осигурувањето со зголемено трае-
ње и намалувањето на старосната граница за здоби-
вање со право на старосна пензија. 

Член 2 
'Придонесот од доходот од член 1 на оваа од-

лука се пресметува од личниот доход на вработе-
ните на кои стажот на осигурувањето им се смета 
со зголемено траење а го плаќаат организациите на 

, здружениот труд и другите самоуправни организации 
и заедници од својот доход по стапка од: 

а) 7,85 насто за вриење на работи и работни 
задачи на кои ефекти? ло поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци ; 

б) 5,23 насто за вршење на работи и работни 
задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци; 

в) 3,92 насто за вршење на работи и работни 
задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци; 

г) 2,62 насто за вршење на работи и работни 
задачи на кои 'ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци,-

д) 1,96 насто за вршење на работи и работни 
задачи нах кои ефективно поминати 12 месеци се 
сметаат во стаж на 'осигурување како 13 месеци. 

* 

Член 3 
Уплата на придонесот од доходот по стапките 

од член 2 на оваа одлука од обврзниците, се врши 
при поднесувањето на периодичните пресметки и 

„ завршната сметка. 
Член 4 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" по дадената согласност од Собранието на 
СР Македонија, а ќе се применува од 1 јануари до 
31 декември 1988 година. 

Бр. 02-1273/1 
- 25 април 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

185. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 18/83) и член 142 точка 4 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-

нија („Службен весник на СРМ« бр. 3/84 и 33/86), 
Собранието на-Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското^, осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 25 април 1988 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 

ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот од личниот доход за 

пензиското и инвалидското осигурување од 1 јануа-
ри до 31 декември 1988 година се утврдува на 15,70 
насто. 

Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесот од личниот доход за пензиското и ин-
валидското осигурување се зема остварениот личен 
на работниците во организациите на здружениот труд 
и во другите самоуправни организации и заедници. 

Член 2 
За осигурениците за кои се утврдува само чист. 

личен доход придонесот за пензиското и инвалид-
ското осигурување се пресметува и плаќа од чисти-
от личен доход со примена на пресметана стапка за 
чрЈСт личен доход врз основа на збирот, на републич-
ките и општинските стапки на придонесите од лич-
ниот доход. ' 

Член 3 * 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ" по дадената согласност од Собранието на СР 
Македонија, а ќе се применува од 1 јануари до 31 
декември 1988 година 

Бр. 02-1272/1 
25 април 1988 година Претседател, 

Скопје Анастас Милевски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

186. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за ста-

росног осигурување на земјоделците („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/78) и член 26 став 1 точка 17 
од Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за старосно осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/82), а во соглас-
ност со Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Републичката самоуправ-
на ̂ интересна заедница за староаро осигурување на 
земјоделците, на седницата одржана на 19 мај 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
- ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОС-

НИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ (НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО 
1988 ГОДИНА 

Член 1 
Заради порастот на трошоците на животот во 

1988 година минималните старосни пензии и семеј-
ните пензии до висината на минималната старосна 
пензија се усогласуваат за 100 насто и изнесуваат 
8.000 динари месечно 

Член 2 
Усогласувањето на пензиите според оваа одлука 

припаѓа сметано од 1 април 1988 година. 
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Член 3 
Усогласувањето на пензиите според оваа одлука 

ќе се изврши по службена должност, без донесува-
ње на решение. 

Член 4. ч 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 април 1988 година. 

Бр. 02-24/1 
19 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Киро Георгиев, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

187. 

Врз основа на член 51 став 1 алинеја 25 и член 
58 од Статутот на Републичката СИЗ за социјална 
заштита, Собранието на Републичката СИЗ за соци-
јална заштита, на седницата одржана на 10 мај 1988 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА 

ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

I. Поради истек на мандатот се разрешуваат од* 
вршење на должноста: 

— Марика Карагонова, претседател на Собрание-
то на Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална "заштита и 

— Фанија Десановска, заменик претседател на 
Собранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита. 

II. На овие должности со мандат од 2 години се 
избираат: 

1) за претседател на Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита: 

— Панче Маџароски, делегат од редот на корис-
ниците, од Скопје; 

2) за заменик претседател на Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита: 

— Фанија Десановска, делегат од редот на дава-
телите на услуги, од Битола. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

Бр. 08-223/1 
10 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Марика Карагонова, е. р. 

188. 
Врз основа на член 109 од Законот за здруже-

ниот труд и член 51 од Статутот на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита, Собранието на РСИЗ за социјална заштита, на 
седницата одржана на 10 мај 1988 година,' донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА НЕНАПЛАТЕНИОТ ПРИДО-
НЕС ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ НА РЕПУБЛИЧКАТА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 'ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

1. Со оваа одлука се отпишува ненаплатениот 
придонес од доходот на организациите на здруже-
ниот труд. распоредени со Одлуката за утврдување 
на стопанските и нестопанските, дејности, во облас-

тите на дејностите од 01 до 11 на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — Скопје за поранешните години и заклучно, со 
1987 година. 

2. Отпишувањето од точка 1 на оваа одлука се 
однесува на организациите на здружениот труд, на 
кои им се верифицирани програмите за економско-
финансиска консолидација, наведени во списокот, кој 
е составен дел на оваа одлука. 

3. Оваа одлука да се^ достави до организациите 
на здружениот труд наведени во Списокот од точка 
2 на оваа одлука, како и до Службата на опште-
ственото книговодство, заради знаење и извршување 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-216/1 
' 10 мај 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Парче Маџароски, е. р. 

С П И С О К 
I 

на организации на. здружен труд опфатени во. 
Програмата за економско-финансиока^ 

• консолидација: 

1. РО „ЕМО" — Охрид 
2. РО „ИСКРА" инженеринг — Куманово 
3. „ФАКОМ" — Скопје 
4. „БРАЌО" — Т. Велес 
5. „ЕНЕРГОМОНТ" — Скопје 
6. „ЈУГОМОНТДЖА" — „БЛАГОЈ ДАВКОВ" — 

Скопје 
7. „СЛОБОДА" — Охрид. 
8. „Киро ЧУЧУК" — Титов Велес 
9. „КИК" — Куманово 

10. „8 НОЕМВРИ" — Неготино 
11. „РАДИКА" — Дебар 
12. „МЕРМЕР" — Гостивар 
13. „УСЈЕ" — Скопје 
14. „СТАКЛАРА" — Скопје 
15. „ТЕС" — Гостивар 
16. „СИЛЕКС" — Кратово 
17. „СИЛИКА" — Гостивар 
18. „ВРАНЕШТИЦА" — Кичево 
19. „БОРИС КИДРИЧ" — Титов Велес 
20. „ТРУДБЕНИК" — Охрид 

, 21. „ИЛИНДЕН" — Скопје 
22. „ХАРТИЈА" — Кочани 
23. „КОМУНА" — Скопје 
24. „ПРЕСПА" — Царев Двор — Ресен 
25. ЗМК „ПРЕЧАНСКО ЈАБОЛКО" — Ресен , 
26. ЗИК „рБ'ЧЕ ПОЛЕ" — Свети Николе 
27. АК „ТИКВЕШ" — Кавадарци 
28. 33 „ЕДИНСТВО" — е. Челопек — Тетово 
29. ЗИК „СКОПСКО ПОЛЕ" — Скопје 
30. КИФ „МАКЕДОНИЈА" — Свети Николе 
31. АК „ЛОЗАР" — Титов Велес 
32'. ЗИК „АНСКА РЕКА'' — Валандово 
33. ЗИК „РАДОВИШКО ПОЛЕ" — Радовиш 
34. ХМ „СТРЕЖЕВО" — Битола 
35. ЗИК „ПЕЛАГОНИЈА" — Битола 
36. РО „ЖИТО ЛУКС" — Скопје 
ЗЃ. ЗИК „КОЧАНСКО ПОЛЕ" —* Кочани 
38. ЗИК „ВИНОЈУГ" — Гевгелија • 
39. ЗИЌ „БРЕГАЛНИЦА" — Виница | 
40. ЗИК „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА" — Штип 
41. ЗИК „ПРИЛЕП" — Прилеп 

* 42. ЗИК „ИЗВОРСКИ"— Богданци 
43. ЗИК ,„САНДАНСКИ" — Делчево 

44. „ГОРЃШ ПОЛОГ" — Гостивар 
45. ЗИК „КУМАНОВО" — Куманово 
46. ЗИК „СТРУМИЦА" — Струмица 
47. РО „А ГРО ГШ ОД" — Ресен ООЗТ „ЖИВИНАР-

СКЕ ФАРМА" ^ 
48. РО ТЕ „НЕГОТИНО" —- Неготино 
49. РО РЕК „ОСЛОМЕЈ" — Кичево 
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50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

'58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 

67. 
68. 
69. 

70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 

79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 

. 96. 
97. 
98. 
99. 

. 100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
НО. 
111. 
112. 
113. 

114. 
115. 

116. 
117. 
118. 
119. 

- 120. 

РО РЕК „БИТОЛА" — Битола 
„РАФИНЕРИЈА" — Скопје 
РО ТРЕСКА „КОПАЧКА" — Кичево 
РО ТРЕСКА „МЕБЕЛ" — Скопје 

ч РО ТРЕСКА „30 АВГУСТ" — Виница 
РО ТРЕСКА „ОГВАЖДЕН" — Берово : 
РО ТРЕСКА „ПОЛИПЛАСТ" — Струга 
РО ТРЕСКА „ЈОСИФ СВЕШТАРОТ" — Струмица 
РО ТРЕСКА „БОРИС КИДРИЧ" — Кочани 
РО ТРЕСКА „СТРАШО ПИНЏУР" — Кавадарци 
Д1ИК „ЏЛАЧКОВИЦА" — Радовиш 
РС) „ДИМЧЕ ЕРЕБИЦА" — Куманово 
РО „ЦРН БОР" — Прилеп 
СОЗТ ОХИС РО „МАЛОН" — Скопје 
СОЗТ ОХИС РО „ХЕМТЕКС" — Скопје 
СОЗТ ОХИС РО „БИЛЈАНА" — -Скопје 
СОЗ.Т ОХИС РО „ПЛАСТИЧНИ МАСИ" — Скоп-
је 
РО „БЕЛЕМА" — Барово 
РО ,„АЛКАЛОИД" — Скопје 
ХЕК „ЈУГОХРОМ" — ООЗТ Дебар — „ДЕ-
ПЛАСТ" 
ХИ „ВЕЛЕС" — Титов Велес 
РО „КОПЛАСТ" — Скопје 
ЖТО — Скопје 
ПТТ — Скопје 
„ПОЛЕТ" — Тетово 
„АТОМ" — Кочани -
„ПЕЛАГОНИЈА ТУРИСТ" — Прилеп 
„ОРЕЛ" — Радовиш 
„ТРАНСКОП" — ООЗТ Меѓународен автотранс-
порт — Битола 
„ЈУГ-ТУРИСТ" — Куманово 
Сталев" — охрид 
„МЛАЗ" — Богданци 
ИТИ! „ВАРДАР" — Скопје 
РО „НОВОСТ" — Дебар 
РО „ИДНИНА" —Битола 
РО „БИТОЛАТЕКС" — Битола 
РО „ОТЕКС" ООЗТ — Кичево 
РО ,"БИЉАНА" — Прилеп 
РО „ГОТЕКС" — Гостивар 
РО „ЦРВЕНА ЅВЕЗДА" — Скопје 
РО КАРПОШ" — Крива Паланка 
РО ".КАВАДАРКА" — Кавадарци 
РО „НОНЧА КАМИШОВА" -г- Титов Велес 

РО "„ВИНКА" — Виница 
РО „МАКЕДОНКА" — Штип 
РО СТРУМИЧАНКА" — Струмица 
РО "ЕДИНСТВО" — Скудриње — Гостивар 
РО ПОЛИТИКО" — Прилеп 
РО „ДЕКОВТЕКС" т— Радовиш 
РО ^ТЕТЕКС" — Тетово 
РО ПРЕСПАТЕКС" — Ресен 
СОЗТ МЕТАЛСКИ ЗАВОД „ТИТО" — Скопје 
„ДИМЧЕ БАЊАРОТ" — Прилеп 
„МЕТАЛЕЦ" — Прилеп 
„СЕЛЕНА" — Штип 
.„РАДЕ КОНЧАР" — Битола 
„РУЕН" — Кочани 
„РАДЕ КОНЧАР" — Скопје 
„БРАТСТВО" — Охрид 
„ЕЛРО" г— Кавадарци 
„9 МАЈ" — Неготино 
„АКУМУЛАТОРИ" — Пробиштипч ' 
„ХЕРОЈ ТОЗА ДРАГОВИЌ" — Охрид 
„БЛАЖЕ ТОДОРОВСКИ — ЧИЧЕТО" — Кава-
дарци 
ИЕМП — „БОРИС КИДРИЧ" — Струга ' 
РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ" -
-Скопје 
ТОПИЛНИЦА „ЗЛЕТОБО" — Титов Велес 
ХЕК „ЈУГОХРОМ" — Јегуновце 
РО „БУЧИМ" — Радовиш 
РО „ТОРАНИЦА" — Крива Паланка 
РО „,ЗЛЕТОВО" — Пробиштип 

121. Ф-Ка за заварени цевки „11 ОКТОМВРИ" — Ку-
маново 

122. РО ,„АЛУМИНА" — Скопје 
123. ВО МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР" — Скопје 
124. РО „КИРО ФЕТАК" — Куманово -
125. КПК „КУМАНОВО" — Куманово 
126. РО „СИ НТ ЕКС" — Свети Николе 
127. ВО „ПРЕСПА" ООЗТ Дрвна индустрија — Весен 
128. ЗИК „ПОВАРДАВИЕ" — Неготино 
129. 33 „ГАЛЕБ" село Тркање — Кочани 
130., ВО „ ЈУГОТУТУН" — Кочани ч 

131. ВО ВУДНИК „САСА" — Македонска Каменица 
132. РИОМИК „ЦВВЕНА ЅВЕЗДА" — Пехчево 
133. „ФЕНИ" — Кавадарци 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I — Скопје, како прво-
степен, граѓански суд, објавува дека во предметот на, 
тужителката, Кети Затковска од Скопје, застапувана 
од старателот Ел-ена — Ленче Тасева од Скопје, ул. 
„191" бр. 16, против тужениот Павле Бидев, за ут-
врдување на сопственост на стан што се наоѓа на 
бул. „Партизански одреди" бр. 45, вл. 1, трети кат, 
стан бр. 21, двособан, заведен пред овој суд 'под П.' 
бр. 60/88, на тужениот Бидев Павле, од татко Јордан, 
сега. со непозната адреса, а порано живеел во Скопје, 
ул. „Горче Петров'' бр. 33, му е поставен привремен 
старател. 4 

Се повикува тужениот Павле Бидев да се јави 
во судот во рок од 30 дена. Во спротивно, на негово 
место ќе се јави неговиот привремен старател, кој 
ќе го постави Меѓуопштинскиот центар за социјални 
работи на град Скопје. 

Од Општинскиот суд Скопје »I — Скопје, XX 
П. бр. 60/88. 

Пред овој суд се. врди постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителката- Наумовска Елиза-
бета од Скопје, ул. „Стефан Филиповић' бр. 4/3-18, 
против тужениот Наумовски Драги, со непозната ад-
реса. 

За привремен старател на тужениот Наумовски 
Драги е поставен адвокатот Диурика Ѓорѓевска со 
решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална 
работа на град Скопје, бр. 0911-1299/88 од 22. IV. 
1988 година, која ќе го застапува тужениот до него-
вото јавување во'судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје I — Скопје, XIV 
Ш бр. 1114/88. - (113) 

. ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 

Пред овој суд заведен е спор за сопственост по 
тужбата на тужителот Аџами Селман од Скопје, ул. 
„Дижонска" бр. бб, против тужените Дупљак Вамо 
од Скопје, Дудиќ Вамо и Дудиќ Омер од Скопје, се-
га со непозната адреса на живеење. Вредност на 
спорот 60.000 динари. 

Се повикуваат тужените' Дудиќ Вамо и Дудиќ 
Омер, двајцата од Скопје, да се јават во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот во овој суд, или 
во истиот рок да ја достават својата сегашна адреса 
на живеење. 

Доколку тужените не се јават во рок од 30 
дена, ќе бид^т застапувани од привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, V. П. 
бр. 261/87. (111) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

325. Одлука за пропишување мерка на непо-
средна контрола на цените — опреде-
лување највисоко ниво на цените во јав-
ниот (патен сообраќај — — — — —г 425 

326. Одлука за висината на такси за дозволи 
и за визи што се издаваат на граничните 
премини — — — — — — — — 425 

327. Одлука за изменување и дополнувале 
на Одлуката за поблиските намени, на-
чинот и условите за користење на парич-
ните средства на Републиката и на оп-

. штините што се . водат како депозит во 
Народната банка на Македонија за 1988 
година — — — — — — — — — 425 

328. Правилник за начинот на, изготвување на 
оригинали >на геодетските планови — — 426 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

183. Самоуправна спогодба за начинот, усло-
вите и постапката за издвојување, распо-
редување и користење на средствата за 
помагање на одморот, закрепнувањето и 
рекреацијата на корисниците' на пензија 450 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

184. Одлука за стапките на придонесот за пен-
зиското и инвалидското осигурување од 
доходот за стажот на осигурување кој се 
смета со зголемено траење за периодот 
од 1 јануари до 31 декември 1988 година 453 

185. Одлука за стапката на придонесот од лич-
ниот доход за пензиското и инвалидското 
осигурување за периодот од 1 јануари 
до 31 декември 1988 година — — — — 453 

186. Одлука за усогласување на минималните 
старосни и семејни пензии на земјодел-
ците во 1988 година — — — — — — 453 

187. Одлука за разрешување и избор на прет-
седател и заменик претседател на Собра-
нието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита 454 

18Ѕ. Одлука за отпишување на ненаплатениот 
придонес од доходот на ОЗТ на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — — — — — 454 

Издавач: Новкнско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 108. Пешт. фах 51. Телефон 228-204. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод ».Гоце Делчев" — Скопје. 


