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385. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседате летвото на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВА-
ТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕ-
СТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Се »прогласува Законот за изменување и дошол-
.нување на Законот за задолжително здружување на 
дел од средствата на општествената репродукција за 
учество -во финансирањето на изградбата .на електро-
ен ер гелски обје к ти, 

што. Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија по донејсе на седницата на Соборот на 
здружениов труд, одржана на 30 јуни 1986 година. 

Бр. 08-1943/1 
30 јуни ,1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на ОРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД 
СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИ-
ЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗ-

ГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за задолжително здружување на дел 

од (средствата на општествената репродукција за 
учество во финансирањето на изградбата на елек-
тро енерѕгетски објекти („'Службен верник на СРМ" 
Зрој 7/83), во член 2 ставовите 2 и 3 »се заменуваат 
со .нов јстав 2 кој гласи: 

„Организациите задолжително здружуваат дел од 
средствата на општествената 'репродукција за уче-
ство )во финансирањето на изградбата на електроенер-
гетски објекти за производство и пренос на * елек-
трична енергија во висина од 3°/о на основицата 
тврдена според прописите за данокот од доходот 
за организациите на здружениот труд". 

Член 2 
По член 2 се .додава нов член 2-а кој гласи •. 

„Член 2-а 
Организациите од член 2 на овој закон, самоуп-

) аџиите интер сани заедници и другите самоуправни 
организации и заедници, општеств ено-политичките 
заедници:, општествено-политичките организ ации ка-
со и другите корисници на општествени средства, 
задолжително здружуваат дел од средствата на оп-

штествената репродукција во висина од 6% од вкуп-
ните исплати за инвестиции, а во шеина од 2°/о на 
исплатите за инвестиции кои се однесуваат на објек-
ти од водостопанството, железничкиот сообраќај, пат-
ното стопанство, станбената изградба и општестве-
ните дејности. 

Од обврската за задолжително здружување на 
средствата од став 1 на овој член се изземаат испла-
тите на инвестиции кои се однесуваат на изградба 
и реконструкција на 'електроенергетски објекти, ко-
мунални објекти, изградба на 'Објекти и набавка на 
опрема за општонародна одбрана, безбедност и оп-
штествена самозаштита, објекти за сместување и чу-
вање на стоковни резерви според Програмите на 
општествено-политинките заедници, отстранување на 
поледици од елементарни непогоди, делот на инвес-
тициите што се финансираат со средства по основ 
на самопридонес и инвестиции за освојување на нови 
зем Јоде леки по вршини ". 

Член 3 
Во член 4 став 3 на крајот т о ч к а т а се заменува 

со запирка и се додаваат зборовите: „кое е должно 
да обезбеди здружените средства во секој момент 
да бидат расположливи за намената утврдена со 
овој закон". 

Член 4 
По член 5 се додава нов член 5-а кој гласи: 

„Член 5-а 
Пресметувањето и уплатувањето на здружените 

средства по основ на исплата за инвестиции според 
член 2-а на овој закон, се (врши ири исплата на се-
која ситуација за извршени работи, односно на ее-

. која фактура за испорачана опрема. 
За инвестициите чија изградба започнала пред 

почетокот на примената на овој закон, одребите од 
член 2-,а на овој закон ќе се применуваат »само на 
исплатите за инвестиции што ќе се ,вршат по (вле-
гувањето во сила на овој закон". 

Член 5 
Во член 7 став 1 по зборот „став 2" се додаваат 

зборовите: „и член 2-а". 

Член 6 
Во член 8 став 1 по зборот „став 2" се дода-

ваат зборовите: „и член 2-а", а во став 2 бројот 
„1992" се заменува со бројот „1996". 

Член 7 
По член 9 се додава нов член 9-а кој гласи; 

„Член 9-а 
Самоуправната интересна заедница за енергети-

ка на Македонија е должна организациите на здру-
жениот труд, другите самоуправни организации и 
заедници и другите корисници на општествени сред-
ства кои здружуваат (средства според одредбите на 
овој закон, да пи известува за состојбата на здру-
жените средства и за пресметаната камата на тие 
средства, до крајот на април во тековната година 
за претходната година". 

Член 8 
Во член 11 став 1 бројот „1985" се заменува 

со бројот „1996". 
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Член 9 
Во член 112 зборот „градежништво" се 'заменува 

»со зборовите: .„магао стопанство", а по бројот „2" 
се додаваат зборовите: „и член 2а". 

Член 10 
Овој закон влегува во сила компот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен верник на Соци-
јалистичка Ралу блика Македонија". 

386. I 
• Врз обнова на чле!н 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија,, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СТАНБЕНИ ОДНОСИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за станбени односи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на 'општините, 
одржани на 30 јуни 1986 година. 

Бр. 08-1940/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на ОРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА СТАНБЕНИ ОДНОСИ 

Член 1 
Во Законот за станбени односи („Службен вес-

ник на СЕМ" број 36/73 и 14/75) во член 2 став 
2 'се брише точката .на крајот и се додаваат зборо-
вите: „В10 со гласност со овој закон". 

Член 2 
Член 3 се менува и гласи: 
„(Право да даваат станови на користење имаат 

работниците во организациите на здружениот труд 
и во другите самоуправни организации и заедници, 
како и органите на општестзено-политичките заед-
ници, општествено-политичките организации и оп-
штествените _ организации (давател на стан на ко-
ристење). 

Право да дава станови на користење има и оп-
ште ств ено-правно лице на кое тоа право го пренел 
давателот на стан на користење". 

Член 3 
Во член 4 по став 2 се додава нов став кој 

гласи: 
.„Дали семејната станбена зграда, односно ста-

нот од став 2 на овој член ли има својствата на 
стан, односно станбена зграда утврдува општинскиот 
орган на управата надлежен за станбени работи". 

Член 4 
Во член 6 по зборот ^сместување" запирката се 

заменува со сврзникот „и", а по зборот „потреби" 
се бришат зборовите: „и на становите во кои сло-
бодно се договара стан ар ината". 

Член 5 
Член 7 се менува и гласи: 
„Стан во општествена сопственост може да се 

пренаменува во деловен простор во согласност со 
урбанистичкиот план и со прописите на општината 

за распоредот на деловните простории. Давателот на 
стан кој бара одобрение за пренамена на станбен во 
деловен простор должен е претходно .во истото мес-
то да изгради или на друг начин да обезбеди, од 
средствата што не ре наменети за стамбена изград-
ба,, приближно еднаков усе лив стан. 

Граѓанин што самостојно врши Дејност со ли-
чен труд ро средства во сопственост на граѓаните, 
може станот на кој има право на сопственост да го 
пренамени во деловен простор, ако не користи стан 
во општествена сопствеиорт или не стекнал станар-
ско право на стан во сопственост на други граѓани 
под услови и начин што ќе ги утврди општината. 

Одобрение за пренамена од ставовите 1 и 2 на 
овој член, дава општинскиот орган на управата над-
лежен за станбени работи". 

Член 6 
Член 8 се брише. 

Член 7 
Во член 10 став 2 четвртиот ред по зборот 

„другар" се додаваат зборовите: „внуци без родите-
ли, кои од своето раѓање живееле оо носителот на 
станар окото право", а во шестиот ред по з борот 
„издржува" се додаваат зборовите: „односно лицата 
кои според законот се должни да го издржуваат 
носителот на е театарското право". 

Во став 3 се бришат зборовите: „потртанарите, 
членовите на семејното домаќинство на потстанарот 
што живеат заедно со него". 

Член 8 
Член >14 1се менува и гласи: 
„Ако носителот на етанаршото право, неговиот 

брачен другар или малолетните членови на неговото 
семејно домаќинство имаат или се здобијат со се-
мејна станбена зграда или (стан во сопственост во 
местото на живеење што одговара на потребите на 
носителот на станарркото право и на потребите на 
членовите на неговото семејно домаќинство кои за-
едно со него живеат, должен е во рок од 60 дена 
од денот на добивањето или испразнувањето на се-
мејната станбена зграда или станот во сопственост, 
со сите корисници на станот, да се прели од ста-
нот што го користи врз основа на договор за ко-
ристење на. стан. 

Одредбите од став 1 на овој член не се одне-
суваат на .носителот на . станарско™ право кој во 
портапка пред станбениот орган ќе докаже дека 
сопствената семејна (станбена зграда или станот не 
одговара на (неговите потреби и потребите на члено-
вите на неговото семејно домаќинство. Во тој случај, 
'давателот на стан на користење чиј стан го корис-
ти носителот на станарокото право, ќе ја издаде 
семејната станбена зграда или стан, на користење 
за периодот (додека носителот на станарског*) право 
го-'користи станот во општествена сопственост. 

Ако давателот на стан на користење не ја издаде 
семејната {станбена зграда или станот сопственост 
на носителот на станарско™ право во рок од 60 де-
на по завршувањето на постапката од став 2 на овој 
член станбениот орган ќе ја издаде семејната стан-
бена зграда или станот на користење за период до-
дека сторителот на станарско™ право ло користи 
'станот во општествена сопственост. 

Сопственикот на семејната станбена зграда или 
станот може и пред истекот на времето на кое е 
склучен договорот од ставовите 2 и 3 на овој член, 
да бара од надлежниот суд испразнување на сопстве-
ната семејна станбена зграда или стан заради соп-
ствено вее лу в ање. 

Ако носителот на станарско то право не постапи 
според одредбите на став 1 на овој член, станбениот 
орган ќе донесе решение за негово иселување од 
станот што го користи врз основа на договор за 
користење на стан. 

Отуѓувањето на семејната станбена зграда, од-
носно стан извршено во текот на постапката пове-
дена според одредбите на овој член нема влијание 
врз донесувањето на одлуката за иселување ако се 
наполнети другите услови". 
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Член 9 
По член 14 се додаваат два нови членови 14-а 

и 14-6 кои гласат: 

„Член 14-а 
Собранието на општината определува што се 

смета за место на живеење во смисла на став 1 од 
член 14 на овој закон. 

Две или повеќе соседни општини може догово-
рно да определат што се смета за место на живее-
ње во смисла на став 1 од член 14 на овој закон. 

Член 14-6 
Лице кое е 'сопственик на стан, односно семејна 

станбена зграда која со членовите на своето семеј-
но домаќинство сезонски или повремено [ја користи 
за одмор и закрепнување не може да |се здобие со 
станарско право на стан во општествена ^сопственост. 

Ако носител на станарско право', неговиот брачен 
другар или членовите на неговото семејно домаќин-
ство се здобијат ,со повеќе од еден стан, однодао 
семејна станбена зграда во сопственост, која тој и 
членовите на неговото семејство сезонски или повре-
мено Ја користат за одмор и закрепнување, должен 
е во рок од СО дена од денот на здобивањето на • 
повеќе од еден стан, одморно семејна станбена згра-
да, со сите корисници на станот, да се исели од ста-
нот што го користи врз основа на договор за ко-
ристење на стан. 

Ако носителот на станарског право не постапи 
според одредбите од став 2 на овој член, станбениот 
орган ќе донесе решение за негово иселување од 
станот што по корирти врз о1снова на договор за ко-
ристење на стан". 

Член 10 
Во член 16 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„На станот од став 1 на овој член, не може да 

се (стекне станарско право, туку .неговиот корисник 
има -само права утврдени оо општиот акт на дава-
телот на станот на користење, односно со договорот 
за користење на станот. 

Давателот на станот на користење може, со со-
гласност на лицето од став 1 на овој член, да го 
издаде целиот стан или дел од станот, врз кој тоа 
лице е носител на станарско™ право на друг корис-
ник на определено ;време". 

Член 11 
Член 18 ре менува и гласи: 
,„Во случај на развод на бракот, поранешните 

брачни другари (спогодбено определуваат кој од нив 
ќе остане носител на станарског право. 

Поранешните брачни другари можат да се спо-
годат да продолжат да-го користат станот или тој 
стан да го заменат за два стана. 

Ако еден од поранешните брачни другари про-
најде" можна замена, а другиот не се согласи на 
замена на станот или се согласи, а не се (спогодат 
кој ќе се всели во кој стан, (одлука за тоа донесува 
судот во вонпроцесна постапка по предлог на еден 
од поранешните брачни другари, водејќи сметка за 
станбените потреби на поранешните брачни другари 
и на членовите на нивните семејни домаќинства. 

'Поранешниот брачен другар може да поднесе 
предлог до надлежниот суд на чие подрачје е ста-
нот, \во 'вонпроцесна постапка да одлучи кој ќе ос-
тане носител на станарско™ право, водејќи сметка 
за станбените потреби на поранешните брачни дру-
гари, нивните деца и другите членови на семејното 
домаќинство, кој од брачните другари го добил ста-
нот на користење и дали го добил пред склучување 
на бракот или во брак, можноста за добивање на 
друг стан, нивната здравствена состојба, материјал-
ните можности, како и за другите околности. 

Судот пред одлучување за предлогот од став 3 
на овој член определува примерен рок кој не може 
да биде подолг од 6 месеци, во" кој (ќе се направи 
обид за замена на станот". 

Член 12 
По член 18 се додава нов член 18-а кој Гласи: 

„Член 18-а 
Разведениот брачен другар, кој престанал да 

биде носител на станарско то право е должен, на ба-
рање на разведениот (брачен другар кој останал но-
сител на етанар1ското право на станот, да се исели 
од станот заедно со членовите сна своето семејно до-
маќинство. 

На барање на давателот на станот на користе-
ње, надлежниот суд може да одлучи брачниот дру-
гар, кој останал носител на станарското право, да се 
пресели во друг стан што го 'нуди давателот на ста-
нот на користење, ако тој стан ги задоволува потре-
бите на носителот на станарекото право и на чле-
новите |на неговото семејно домаќинство". -

Член (13 
Во ,чле;н 24 став 1 точка 3 »се бришат зборовите: 

„став 3". 
Член 114 

Член 27 се менува и гласи: 
„ Н о с и т е л о т на станарско™ право не може да го 

издава станот, односно дел од станот во кој живее 
на користење на друго лице". 

Член /15 
Членовите 28 и 41 се бришат. 

Член 116 
Член 42 се менува и атласи: 
„Стан може да се даде на користење само на 

еден носител на (станарско право. 
Давателот на станот на користење го дава ста-

нот на .користење во согласност со самоуправниот 
општ (акт, односно со општиот акт за давање стан 
на користење »со кој се уредуваат условите и начи-
нот на давање станови на користење". 

Член 17 
По член 42 се додаваат три нови члена 42-а, 

42-6 и 42-в, кои гласат: 

„Член 42-а 
Врз основа на пријавените потреби на работни-

ците, а во согласност со самоуправниот општ акт, 
односно со општиот акт за давање стан на корис-
тење, надлежниот орган на давателот на стан на ко-
ристење утврдува ред на првенство во давањето 
стан на користење. 

Промените во редот нд првенството за решава-
ње на станбените потреби се вршат до доверување-
то на одлуката за давање стан на користење. 

Давателот на стан на .користење е должен да 
поведе постапка за давање стан на користење нај-
доцна изо рок од 30 дена од ден.от на здобивањето 
на празен стан или од денот на склучувањето на 
договор за (изградба на стан, а неговата изградба 
е започната. 

За празен стан, во (смисла на став 3 од овој 
член, (се смета и станот во кој живее (носителот на 
станарско™ право кој со правосилна одлука добил 
на користење друг стан. 

Член 42-6 
Со самоуправниот општ акт од став 2 на член 

42 од овој закон се утврдува и обврска за здружу-
вање на сопствени (средства (со општествените сред-
ства заради здобивање со станаркжо право на стан 
во општествена (сопственост, основите и мерилата за 
3|дрз7жување, како и роковите и начинот на враќање 
на (сопствените средства во согласнорт со заедничките 
основи (и мерила, за здружување на сопствени со оп-

. штествени средства за добивање со станарско право 
З'тврдени со, Општертвениот договор за заеднички 
критериуми и мерила за решавање на станбените 
потреби на работниците во организациите на здру-
жениот труд и работните заедници. 

Член 42-1В 
Ако давателот на стан на користење не даде 

празен стан на користење најдоцна за 30 дена од 
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денот на довршувањето, односио испразнување на 
станот, должен е да ја плаќа станарината и да ги 
намирува другите обврски за цело време додека 
станот не Ре даде на користење. 

За испразнети станови куќниот совет го известу-
ва надлежниот орган на давателот на стан на корис-
тење и самоуправната интересна заедница на (стану-
вањето". 

Член 1|8 
Член 43 се менува и гласи: 
„^Работникот кој (смета дека со давањето стан на 

користење на друго лице е повредена постапката за 
давање стан на користење утврдена оо самоуправни-
от општ акт за давање стан на користење на него-
вата основна организација (на здружениот труд, од-
носно работната заедница, а повредата на постапката 
може битно да влијае на актот за давање стан на 
користење или дека лицето кое добило стан на ко-
ристење не ги исполнува условите предвидени со 
(самоуправниот општ акт за давање стан на корис-
тење или дека станот е даден на користење без 
претходно да се донесе самоуправен општ акт за да-
вање стан на користење или дека барањето на ра-
ботникот е внесено во листата на редот на првен-
ство за решавање на станбените потреби, има право 
да поднесе предлог до надлежниот суд (заради заш-
тита на -своите права. 

Лицено кое ре наоѓа во станот, по правосилнос-
та на одлуката на судот за поништување на актот, 
со кој тој стан му е доделен на користење, ќе се 
омета за бесправно вселено лице. 

До донесување на правосилна одлука, руд от мо-
же привремено да забрани вселување во ртан што 
е предмет на спорот". 

Член 19 
Член 44 ре брише. 

Член 20 
Во .член 45 став 1 по зборовите: „уредува оо" 

и во став 2 по зборовите: „давателот 100" се дода-
ваат зборовите: „самоуправен општ акт, одморно со". 

Член 21 
Во член 48 став 2 се менува и гласи: 
„Договорот за користење на (стан може да се 

(Склучи и на определено време, освен во с л у ч а и т е 
од став 3 на член 16 и став 3 на член 64 од овој 
закон и кога станот се доделува на привремено ко-
ристење до обезбедување на друг договорен стан, 
однорно кога надлежен орган одлучил зградата во 
која се наоѓа станот да се урива во рок не подолг 
од три години од денот на склучувањето на тој до-
говор". 

Во став з зборовите: „од алинеја 2 и 3" се 
бришат. 

Член 22 
Во член 53 став 2 се менува и гласи: 
„Ако самоуправната интересна (заедница на ста-

нувањето (Не ја изврши неопходната поправка во рок 
од 30 дена од денот на поднесувањето барање, но-
сителот на станарско™ право може сам да изврши 
поправка и сторените трошоци, во висина на делот 
за тековното одржување, да ли одбие од (Станари-
ната доколку нивниот износ не го преминува едного-
дишниот износ на станарината". 

Член 23 
Член 56 се менува и гласи: 
„Ако некое лице се всели во' стан или во заед-

нички простории на зграда спротивно на одредбите 
на овој закон, секое лице може да му предложи на 
станбениот орган да донесе решение за испразнува-
ње на станот, односно заедничките простории. 

Постапката од став 1 на овој член е итна, а се 
поведува и се води по (службена должност. 

Против решението од став 1 на овој член моле е 
во рок од 3 дена да се поднесе жалба која не го 
задржува извршувањето на решението. 

Трошоците на присилното испразнување на ста-
нот и трошоците настанати во време на користење 
на станот без законски основ (станарина, греење, 

струја, вода, евентуалните оштетувања од употре-
бата на станот и друго) паѓаат на товар на лицето 
кое се иселува. 

Давателот на станот на користење и носителот 
на станарокото право, односно лицето на кое е да-
ден (станот на користење, има право на надомест 
на штета од (соодветната општествено-политичка за-
едница, а која настанала заради непостапување на 
надлежниот орган за иселување на лицата кои без 
правен основ се вселиле во стан". 

Член 24 
Во (член 57 по .алинеја 1 се додава нова алинеја 

2 која гласи: 
„—• носителот на станарског) право го издава 

станот, односно дел од станот во кој живее на ко-
ристење на друго лице". 

Член 25 
Во член 59 став 2 се менува и гласи-. 
„Ќе се смета дека (станот не е користен и во 

случаите кога -носителот на станарското право само 
повремено навраќа во станот, односно кога целиот 
•стан го издава на друго лице". 

Член 26 
Во член 60 став 2 по зборовите: „престојувал во" 

се додаваат зборовите: „земјата или во". 

Член 27 
Во член 63 став 3 се заменува со три нови 

става кои гласат: 
„Одредбите од став [1 на овој член не се при-

менуваат »ако носителот на станарско™ право подол-
го од 10 години бил во работен однос со давателот 
на станот на користе ње. 

На работникот кој има 20 години вкупен рабо-
тен стаж, а подолго од 5 години работи во основ-
ната организација на здружениот ТРУД или во друга 
организација, односно заедница во која добил стан 
на користење, не може да му прертане станар окото 
право според одредбите од став 1 на овој член. 

На работник избран, односно именуван на са-
моуправна, јавна или друга општествена функција 
чие вршење бара привремено да му престане ра-
ботниот однос во организацијата на здружениот 
труд или во друга организација, односно заедница 
не може да му престане станарското право според 
одредбите од став 1 на овој член". 

Став 4 станува став 6. 

Член 28 
Член 64 се менува и гласи: 
„Лицата кои одат на (работа во друго место 

во земјата или во странство, го задржуваат своето 
станарско право за време на тоа отсуство, но нај-
долго 10 под ини. 

Лицата кои одат во странство на школување, 
специјализација, давање на уметнички приреди, при-
редување изложби или на лекување го задржуваат 
станарско то право но најдолго 5 години. 

Лицата од ставовите 1 и 2 на овој член се 
должни најмалку 30 дена пред одењето во друго 
место во земјата или во странство за тоа да го 
известат давателот на станот на користење и за вре-
мето за кое давателот на станот на користење мо-
же, со согласност на носителот на станарското пра-
во, да го издаде целиот стан или дел од станот на 
користење на определено време. 

Ако носителот на станарското право целиот стан 
или дел 'ОД станот го издаде на користење спротив-
но на став 3 од овој член, секое лице може да бара 
иселување на вселеното лице врз основа на одред-
бите на член 56 од овој закон". 

Член 29 
Член 65 и став 2 на член бб се бришат. 

Член 30 
Во член 81 ставовите 3, 4 и 5 се заменуваат 

со 2 нови ставови КОЈИ гласат: 
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„Отказот од став 2 на овој член се дава со от-
казен налог преку надлежниот ,суд. 

На постапката на приговорот (соодветно се при-
менуваат прописите на ирод еш ата постапка кои се 
однесуваат на платниот налог". 

Член 31 , 
_ Во член 86 став 2 по зборовите: „друг стан" 

текстот до крајот на ставот се менува и гласи: 
„кој земајќи ги предвид условите на станување, 

а посебно големината, удобност и местото на кое 
се наоѓа станот, битно не ли менува условите на 
станувањето иа .носителот на станарско то право и 
на членовите на неговото семејно домаќинство". 

Член 32 
Член 90 се брише. 

Член 33 
По член 91 се додава ново поглавје со два нови 

членови 9,1-а и 91-6 кои гласат: 

„Вишок на станбен простор 

Член 91-а 
Со општествен договор се утврдуваат мерила за 

рационално користење на стан, имајќи ја предвид 
функционалноста на станот и бројот на корисни-
ците на станот, како и нивната возраст, пол, зани-
мање и слично и начинот на плаќање и користење 
на надоместокот за користење на дел од станот кој 
претставува вишок на станбен простор. 

Член 91-6 
Сопственикот кој живее во семејна станбена 

зграда, односно стан кој е предмет на присилна 
продажба заради долг, го задржува правото на ста-
нување, но најдолго 2 години од денот на извршува-
њето на присилната продажба со права и обврски на 
носител на станарско право". 

Член 34 
Во глава V Казнени одредби се додава нов член 

91-в кој гласи: 
„Чле1ч 91-в 

Со парична казна од 20.000 до 30.000 динари 
ќе се казни организација на здружениот труд и 
друго правно лице кое: ; 

1) ќе даде празен стан на двајца или повеќе но-
сители на станарско право (став 1 на член 42 и 
член 104), 

2) во рок од 30 дена не поведе постапка за да-
вање празен стан на користење (член 42 став 3); и 

3) востанови нови состанареки односи спротив-
но на член 106 став 1 од овој закон. 

Со паричка казна од 5.000 до 60.000 динари ќе 
се казни за прекршок од став 1 на овој член одго-
ворното лице на организацијата на здружениот труд 
и на другото правно лице". 

Член 35 
Член 92 се менува и гласи. 
„Со парична казна од 3.000 до 60.000 динари 

ќе се казни за прекршок лице кое: 
1) не по извести станбениот орган дека се здо-

бил со станарско право, на повеќе од еден стан 
(член 13 став 1); 

(2) ио рокот од член 14 на овој закон не се 
исели од станот кој го користи врз основа на дого-
вор за користење на стан или ке го извести дава-
телот на станот, односно станбениот орган дека' има 
во сопственост стан кој не одговара на неговите 
потреби и потребите на членовите на (неговото се-
мејно домаќинство кои со него заедно живеат; 

3) издава стан или дел од станот спротивно на 
одредбите на член 16 став 3 од овој закон; 

4) склучува договор за замена без писмена сог-
ласност на двајцата даватели на станот (член 23 
став 1); 

5) заменува стан спротивно на одредбите на член 
23 од овој закон; 

6) стан или дел од станот издава на друго лице 
(член 27); 

7) го користи станот спротивно на одредбите 
на член 31 од овој закон,-

8) го користи или издаде станот за вршење на 
деловна дејност без одобрение (член 32); 

9) изврши промени во станот без претходно до-
биена писмена согласност од давателот на станот на 
користење (член 37); 

10) нема да дозволи во неговиот стан да се из-
вршат работите од член 38 на овој закон; 

11) нема да дозволи повремен преглед на ста-
нот од овластен претставник (член 39); 

12) по престанокот на станарско™ право не го 
предаде станот на давателот на станот на корис-
тење, односно на самоуправната интересна заедница 
на станувањето (член 40); 

13) се всели во стан за кој судот донел одлука 
за привремена забрана за вселување (член 43 став 3); 

14) јќе се всели во стан или во заеднички прос-
тории на зарада спротивно на одредбите од член 
54 на овој закон,-

15) целиот или дел од станот го издава на ко-
ристење спротивно на став 3 од член 64 на овој 
закон; 

16) не го достави договорот за користење на 
стан до станбениот орган (член 82); 

17) за .дејствие од точка 3 на став 1 на член 
91-в на овој закон и 

18) не ќе .дозволи вршење на поправки во стан 
заради издвојување на состанарски делови во станот 
(член 105 став 2)". 

Член 36 
По член 99 со додаваат два нови членови 99-а 

и 99-6 кои гласат: 
„Член 99-а 

Давателот на стан' во општествена сопственост 
со слободно договорена станарина, во рок од 6 месе-
ци од денот на влегувањето во сила на »овој закон, 
со општ акт ќе ги уреди односите со корисниците 
на овие станови. 

Член 99-6 
Носителот на станарското право, неговиот бра-

чен другар или членовите на неговото семејно до-
маќинство кои на денот на влегувањето во сила на 
овој закон, имаат во сопственост повеќе од еден 
стан, односно семејна зграда која тој со членовите 
на своето семејно домаќинство сезонски или повре-
мено ја користи за одмор и закрепнување е дол* 
жен во рок од една година да се исели од станот 
што го користи врз основа на договорот за корис-
тење на станот. 

Ако носителот на станарско™ право не се Исе-
ли од ставот во рок од став 1 на овој член, 'стан-
бениот оогач ќе донесе решение за неговото иселу-
вање од станот што го користи врз основа на дого-
ворот за користење на стан". 

Член 37 
Давателите на стан на користење се должни, во 

рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, да ги усогласат своите самоуп-
равни општи акти. односно 'општите акти со одред-
бите на овој закон. 

Член 38 
Во членовите 14 став 5, 18 став 1, 20 став 3, 

21 став 1, 22 став 3, 25 став 2, 49 став 1, 67 став 
1, 73 став 2, 85, 87, 88, 89 ставовите 2 и 3 и 112 
зборот „општинскиот" се заменува со зборот „над-
лежниот". 

Член 39 
Во член 101 вториот ред бројот „3" се заменува 

со ,.2 и 3". 
Член 40 

Во член НО став 2 зборовите: „потстанар или*' 
се бришат. 

Член 41 
Се овластува Законодавно-прави ата комисија на-

собраните на СР Македонија да утврди пречистел* 
текст на Законот за -станбени односи. 
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Член 42 
Овој закон влегува во сила »осмиот ден од де-

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

387. 
ѕ Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИНАТА 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАГАРАНТИРАН ЛИЧЕН ДО-
ХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за висината на средства-
та за загарантиран личен доход на работниците 
ово организациите на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 30 јуни 19)86 година. 

Бр. 08-1944/1 
зо јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателетвото на СРМ. 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на ОРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАГАРАНТИ-
РАН ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОР-

ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
(Со ОВ'ОЈ закон се уредува начинот на утврдува-

њето на висината на средствата за загарантирани-
от личен доход на работниците во основните ор-
ганизации на здружениот труд, работните заедници, 
договорните организации на здружениот труд, зем-
јоделските и други задруги и другите форми на 
здружување на трудот и средствата (во натамошниот 
текст: организации на здружениот труд) кои иска-
жале непокриена загуба по завршната сметка како 
и во други случаи предвидени со закон, распредел-
бата на тие (средства и најниската заштитна висина 
на загарантираниот личен доход. 

Член 2 
Средствата за загарантиран личен доход од член 

1 на овој закон се утврдуваат во висина од: 
'— 90% од просечно исплатениот м е с т е н чист 

личен доход по вработен во организацијата на здру-
жениот труд според завршната сметка за претходната 
година,-

— износот на средствата од алинеја 1 на овој 
член се зголемува за 6Ѕ°/о од просечната кумулатив-
на стапка на пораст на исплатените аконтации на 
чистите лични доходи во стопанството на Републи-
ката во тековната година во однос ка истиот период 
од претходната година, објавена до денот на испла-
тата на личните доходи; 

— утврдениот износ според в п и е ј а 2 на овој 
член се множи со просечниот број на враЈботените 
во. месецот за кој се врши исплатата на загаранти-
раниот личен -доход. 

Член 3 
Средствата за загарантираниот личен доход од 

член 2 на овој закон се распределуваат според осно-
вите и мерилата од самоуправните општи акти за 
распределба на средствата за лични доходи на ор-
ганизациите на здружениот труд. 

Член 4 
Загарантираниот личен доход на работникот ут-

врден според член З на овој закон, не може да биде 

понизок од висината на загарантираниот личен до-
ход утврден со Законот, за работните одвода. 

Член 5 
Во случаи на исплата на загарантиран личен, 

доход поради не|покриени загуби по завршната смет-
ка, се овластува Извршниот оовет на Собранието на 
СР Македонија, по претходно прибавено (мислење 
од Сојузот на синдикатите на Македонија, да одоб-
рува поголема висина на средства за загарантиран 
личен доход рд таа што се утврдува според член 
2 на овој закон за организациите на здружениот труд 
од електростопанството, производството на јаглен, же-
лезничкиот сообраќај и други организации што вр-
шат дејност од општ интерес основани од Републи-
ката, за организациите на здружениот труд за 'про-
изводство на хемикалии 'за земјоделството и од об-
лакота на земјоделството кога производството е по-
годено од суша, поплави или од други елементарни 
непогоди. 

.Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија може да одобрува поголема висина на сред-
ствата за загарантиран личе1н доход од таа што се 
утврдува според член 2 на овој закон и за други 
организации на здружениот труд, на предлог на 
извршниот совет на собранието на општината во кој 
е содржано претходно мислење на Сојузот на син-
дикатите на општината и образложение за објек-
тивните причини на појавената загуба. 

Член 6 
(Со одобреното зголемување на средствата за 

загарантираниот личен доход од член 5 на овој за-
кон, просечниот месечен чист личен доход по вра-
ботен исплатен (според завршната сметка на орга-
низацијата на здружениот труд може да се зголеми 
најмногу до просечната кумулативна стапка на по-
раст на исплатените аконтации на чистите лични 
доходи во (стопанството на Републиката во тековната 
шДина во однос на истиот период -од претходната 
година, објавена до де1нот на исплатата на личните 
доходи. 

Член 7 
Просечната кумул&тивна стапка на пораст на 

исплатените аконтации на чистите лични доходи, 
во оми|сла на членовите 2 и 6 од овој закон, ја 
утврдува и објавува Републичкиот завод за статис-
тика. 

Член 8 
Републичкиот секретар за финансии во соглас-

ност со претседателот на Републичкиот комитет за 
труд ќе го пропише начинот на утврдување на из-
носот на средствата за исплата на загарантираниот 
личен доход. 

Член 9 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

пре станува да важи Законот за висината на акон-
тациите на личните доходи на работниците во ос-
новните организации на здружениот труд што пока-
жуваат загуба („Службен весник на СР Македонија" 
број 5/82), освен одредбите на член 4 кои ќе се 
применуваат до 31 декември 1986 година. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила о|смиот ден од де-

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

388. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за староаро осигурување на земјоделците, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 30 јуни 1986 година. 

Бр. 08-1932/1 
30 Ј у н и 1986 година 

Скопје г 

Претседател 
на Претседателството на СЕМ 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАРОСНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за старото осигурување на земјо-

делците („Службе« .весник на СРМ" број 15/78) во 
член 46 став 1 точка 2 бројот „1986" се заменува 
со бројот „1988", а точката 3 се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1 јули 
1986 година. 

389. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-

ЊЕ НА ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕ-
ТРИСКИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за основање на Завод за геодет-
ски и фотограметриски работи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донеле на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 30 април 1986 година. 

Бр. 08-1955/1 
30 јуни 1986 година ^ 

Скопје ' 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СЕМ, ^ 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ И 
ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ 

Член 1 
Во Законот за основање Завод за геодетски и 

фотограметрнаки работи („Службен весник на СРМ" 
број 9/77) член 3 се менува и гласи: 

„На Заводот, како специјализирана работна ор-
ганизација за вршење на определени стручни работи 
на премерот и катастарот на недвижностите, му се 
доверуваат следниве работи: 

1) поставување мрежа на геодетски точки, 

2) снимање на недвижностите (фотограметриска 
и нумеричка метода); 

— подготвување на земјиштето за снимање од 
воздух; 

— снимање на 'недвижностите од воздух; 
— дешифрирање на снименото подрачје,-
— пресметување координати и коти на геодетски 

точки; 
— реституција на снимени површини; 
— картографека обработка на геодетските пла-

нови ; 
— пресметување на површини на катастарски 

парцели и 
— мерење и увид на згради, посебни делови од 

згради и помошни објекти. 
3) учество во постапката за излагање на јавен 

увид на податоците од премерот и катастарот на 
недвижностите и во утврдувањето на катастарските 
единици и 

4) .репродукција и умножување на геодетските 
планови. 

За,водот е должен да обезбеди извршување на 
работите од став 1 на овој член во согласност со 
Законот за премер, катастар и запишување на пра-
вата на недвижностите и со прописите донесени врз 
основа на тој закон". 

Член 2 
По член 16 се додаваат два нови члена 16-а и 

16-6 кои гласат-
„Член 16-а 

Републичката геодетска управа ги презема ра-
ботниците што работеле на работи и работни за-
дачи во електронскиот сметачки центар во Заводот 
во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 16-6 
Делот од средствата за заедничка потрошувачка 

сразмерно со бројот на работниците што ќе преми-
нат на работа во Републичката геодетска управа се 
пренесуваат на Републичката геодетска управа, врз 
о т о ва на спогодба што ќе ја склучат органот на 
управување на Заводот и органот на управување на 
работната заедница на Републичката геодетска уп-
рава". 

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

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

390. 
Врз оснива на члан 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМЕР, 

КАТАСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА 
НЕДВИЖНОСТИТЕ 

Се прогласува Законот за премер, катастар и за-
пишување на правата- на недвижностите, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 30 јуни 1986 година. 

Бр. 08-1042/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, е. <р; 
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З А К О Н 
ЗА ПРЕМЕР, КАТАСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА 

ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

Глава I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Премерот, катастарот и запишувањето на права-

та на недвижностите се вршат на начин и постапка 
пропишани 100 овој закон. 

Член 2 
Под недвижности, во смисла на овој закон, се 

'Сметаат: земјиште, згради, посебни делови од згра-
ди и други објекти изградени на земјиштето. 

Член 3 
Со премерот на недвижностите (премер) се 016ез-

бе,дуваат податоци за* хоризонтална и вертикална 
претстава на земјиште,то и други податоци за зем-
јиштето, податоци за зградите, посебните делови, од 
згради и други објекти и за носителите ка црната 
на недвижностите на територијата на Социјалистич-
ка Република Македонија (Републиката). 

Катастарот на недвижностите е збир на подато-
ци од премерот, бонитирањето и катастарското кла-
сирање на земјиштето и на утврдените права на не-
дјвижностите. 

Премерот и катастарот на 'недвижностите ги оп-
фаќаат и промените на (недвижностите и на правата 
на недвижностите што настануваат по извршениот 
премер, односно- по установувањето на катастарот на 
недвижностите (одржување на премерот и катастарот 
на недвижностите). 

Член 4 
Катастарот на недвижностите служи за (стопански, 

»научни, управни, статистички, даночни и урбанистич-
ки потреби, заштита на правата на недвижностите, 
изготвување на посебни евиденции за недвижностите 
и за други потреби на државните органи, организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници, општествено - политичките 
организации, општествените организации, здружени-
јата на граѓаните и на другите граѓански правни лица 
и граѓаните. 

Член 5 
Работите на премерот, катастарот и запишува-

њето на правата на недвижностите се од општ инте-
рес за Републиката. 

Работите на премерот, катастарот и запишува-
њето на правата на недвижностите ги врши Репуб-
личкиот орган на управата надлежен за премер и ка-
тастар на недвижностите (Републичка геодетска уп-
рава), освен одделни работи кои со овој закон се 
ставени во надлежност на општината. 

^Работите на одржувањето на премерот и катас-
тарот на недвижностите ги врши општинскиот орган 
на управата надлежен за премер и катастар на не-
движностите (општинска геодетска управа). 

Определени стручни работи на премерот и ката-
старот на недвижностите можат ' да и се доверат 
на специјализирана организација на здружениот труд. 

Член 6 
Општинска геодетска управа се основа како 

самостоен орган на управата. 
Две или повеќе општини може да основаат за-

едничка општинска геодетска управа. 

Член 7 
Премерот и катастарот на недвижностите се вр-

ши врз основа на среднорочни и годишни програми. 
Среднорочните програми ги донесува Собрание-

то на Соиијалистичка Република Македонија, а го-
дишните Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Среднорочните програми се донесуваат за пери-
од за кој се донесуваат среднорочните планови за 
општествено-економскиот развој на Републиката и 

ги содржат општините во кои ќе се врши премер 
и обемот на потребните средства, како и други еле-
менти од значење за вршење на премерот на не-
движностите. 

Средствата за извршување на годишните програ-
ми за премерот и катастарот на недвижностите се 
обезбедуваат во Републичкиот буџет. 

Член 8 
Катастарот на недвижностите е јавна книга. 
Увидот во податоците на катастарот на недвиж-

ностите е достапен на заинтересираните лица, до-
колку за одделни податоци со закон или со друг 
пропис не е определено поинаку. • 

Член 9 
Правата на недвижностите се стекнуваат, прене-

суваат, ограничуваат и престануваат со запишување-
то во катастарот .на недвижностите, ако со закон не 
е определено поинаку. 

Член (10 
Запишувањето на правата на недвижностите е 

задолжително, 
Запишувањето на правата на недвижностите е 

0|сл обо дено од плаќање на такси и не може да се 
условува со претходно плаќање на даноци и други 
давачки. 

Член И 
Податоците во катастарот на недвижностите се 

сметаат за точни и лицата што се .потпираат на 
запишаните состојби не можат да имаат штетни 
последици во односите во кои овие податоци се ко-
ристат. 

Член 12 
Запишувањето на податоците во катастарот на 

недвижностите се врши по службена должност или 
по барање на странката. 
I 

Член 13 
Премерот, катастарот и запишувањето на пра-

вата на недвижностите се вршат според одредбите 
на Законот еа општата управна постапка, доколку 
со ОВОЈ закон не е определено поинаку. 

Член 14 
Државните и другите органи, организациите на 

здружениот труд, другите самоуправни организации 
и заедници, општествено-политичките организации, 
здруженијата на граѓаните, другите граѓански прав-
ни лица и граѓаните во сите односи за кои се по-
требни податоци за недвижности!'е се должни да ги 
користат податоците од катастарот на недвижнос-
тите. 

Органите, организациите и заедниците/ од став 
1 на овој -член се должни своите акти за правата 
на недвижностите да ги доставуваат по правосилнос-
та до општинската геодетска управа заради спрове-
д у в а н а н а промените во катастарот на недвижнос-
тите. 

Надлежните органи за заверување на потписите 
на странките на договорите за пренесување на пра-
вата на недвижностите се должни да достават за-
верен примерок од договорот до општинската гео-
детска управа. 

Глава II 

ПРЕМЕР 

Член 15 
Премерот опфаќа : 
1) основни геодетски работи; 
2) поставување мрежи на геодетски точки; 
3) -утврдување на катастарски единици; 
4) снимање на недвижностите; и 
5) изготвување оригинали на геодетски планови. 
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1. Основни геодетски работи 

Член 16 
Основните геодетски работи се состојат од пос-

тавување, обновување и одржување на геодетските 
точки на аздроно меко-геодетската, гравиметриската, 
тришнометриската мрежа од прв. втор и трет осно-
вен ред и нивелманоката мрежа од висока точност. 

Член 17 
За секоја геодетска точка се определуваат коор-

динатите и .надморската височина (кота). 
Координатите се определуваат во рамнината на 

Гаус-Кригеровагга проекција, а котата се определува 
во однос на нултата морска рамнина. 

2, Поставување мрежи на геодетски точки 

Член 18 
Основата на премерот ја сочинуваат мрежата 

на геодетските точки од основните геодетски работи, 
три анѓул аци јата од третиот — дополнителен и од 
четвртиот ред, врвните точки, геодетските точки на 
градските мрежи (тригонометриски и полиганомет-
риски точки), полиганшмте, малите точки, како и 
реп ерите од ни в ел м ан ск ата мрежа од Вишка точност. 

Член 19 
Точките од членовите 16 и 18 на овој закон се 

стабилизираат со посебни камени, бетонски и же-
лезни белези и знаци видливи на теренот и се обез-
бедени со подземен центар. Малите точки се стаби-
лизираат со цевки. 

Член 20 
Забрането е отстранување, уништување, расипу-

вање или засипување на белезите и на знаците на 
премерот од член 19 на овој закон. 

Републичката геодетска управа е должна да ги 
извести писмено носителите на правата на недвиж-
ностите во општествена сопственост, односно сопстве-
ниците на недвижностите (носители на правата на 
недвижностите), за видот и за положбата на беле-
зите и на знаците на премерот, кои се поставени на 
нивната недвижност. 

Носителите на правата на недвижностите на кои. 
се наоѓаат белезите и знаците на премерот се долж-
ни во рок од 30 дена од денот на дознавањето да 
го пријават секое отстранување, оштетување ил,и 
Занишување на тие белези и знаци на општинската 
геодетска управа. 

Член 21 
Ако на недвижноста или во нејзина непосредна 

близина на која се наоѓаат белези и знаци на пре-
мерот се изведуваат градежни или други работи 
со кои би се оштетиле белезите и знаците на пре-
мерот или би се намалила можноста за нивно ко-
ристење, инвеститорот на работите е должен нај-
малку 30 .дена пред почнувањето на работите да ја 
извести за тоа општинската геодетска управа. 

Трошоците за новото поставување на белегот 
или знакот на премерот ги сноси инвеститорот. 

Член 22 
Носителите на правата на недвижностите се дол-

жни да им дозволат пристап во недвижноста на ли-
цата што ги вршат работите на премерот, како м 
да дозволат поставување на белезите и на знаците 
на премерот и вршење на други работи. 

Ако при вршењето на премерот службеното ли-
це нанесе штета, носителите на правата на недвиж-
ностите имаат право на надоместок за сторената 
штета. 

Член 23 
Директорот на Републичката геодетска управа 

ќе донесе поблиски прописи за основните геодетски 
работи и за поставување на мрежите на геодетските 
точки. 

3. Утврдување на катастарски единици 

Член 24 
Катастарски единици се: катастар,ска парцела, ка-

тастарска општина и катастарска околија. 

Член 25 
Катастарската парцела е ограничен дел од зем-

јиште, кој му припаѓа на ист носител на права на 
недвижностите. 

Секоја катастарска парцела е означена со број 
и со име на катастарската општина на која и при-
паѓа. 

Положбата и обликот на катастаржата парцела 
се прикажуваат на плановите, а другите податоци 
во катастарскиот операт. 

Член 126 
Катастарската општина опфаќа, по правило, по-

драчје на едно населено место. 
Собранието на општината може, ако за тоа пос-

тојат причини, да формира една катастарска општи-
на за подрачјето на две или повеќе населени места 
или за дел од населено место. 

Член 127 
Границата на катастарската општина ја обно-

вува и ја обележува посебна комисија што ја обра-
зува собранието на општината. Обновувањето и обе-
лежувањето на границите се врши со поставување 
на гранични белези и знаци на земјиштето, со опи-
шување на границите во записник за омеѓување, со 
изработка на скица за омеѓување. 

Комисијата од став 1 на овој член ја сочинуваат 
по двајца претставници од подрачјето на катастар-
ските општини, чии меѓусебни граници се обнову-
ваат и обележуваат, и едно геодетско стручно лице. 

Директорот на Републичката геодетска управа 
ќе донесе поблиски прописи за начинот на обнову-
вањето и обележување на границите на катастарските 
општини. 

Член 28 ^ 
Менувањето на границите на катастарските оп-

штини за кои е извршен премер и изработен катас-
тар на недвижностите може да го врши собранието 
на општината/ За извршените промени на границите, 
општинската геодетска управа ја известува Репуб-
личката геодетска управа. 

• Средствата за спроведување на променете на 
границите на катастарските општини, за промените 
на плановите за умножување на плановите, како и 
за изготвување нови катастарски операти ги обезбе-
дува општината што довесла одлука за промена на 
границите. 

Член 29 
Катастарската околија е катастарска единица за 

катастарско класирање на земјиштето што ја сочи-
нуваат територијално поврзани катастарски општи-
ни, кои имаат приближно исти природни и економ-
ски услови за земјоделско, шумско и друго произ-
водство. 

Катастарските околии ш утврдува Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија по претходно прибавено мислење од собра-
нијата на општините што ги опфаќа катастарската 
околија. 

4. Снимање на недвижностите 

Член 30 
Републичката геодетска управа е должна нај-

малку 45 дена пред започнувањето на работите на 
премерот да го извести собранието на општината 
дека на определено подрачје ќе се врши снимање 
на недвижностите. 

Носителите на правата на недвижностите се 
должни на подрачјето опфатено со снимањето на 
недвижностите на свој трошок да ги обележат со 
видни и трајни белези и знаци границите на недвиж-
ностите на начин што по определува Републичката 
геодетска управа. Спорната површина се запишува 

I 
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во фотоскицата (детална жица) според постојната 
состојба на владение. 

Републичката геодетска управа презема мерки 
носителите на правата на недвижностите правилно 
и во определен рок да ги обележат границите на 
недвижно спите и врши контрола над извршувањето 
на работите. 

Носителите на правата на недвижностите, кои 
во определениот рок не извршат обележување со 
видни и трајни белези и знаци на границите иа 
недвижностите, ги сносат трошоците на дополнител-
ното снимање. 

Член 31 
Снимањето на недвижностите, по правило, се вр-

ши со фотограметриска, а може по потреба да се 
врши и со една од нумеричките методи (ор поган али а 
или поларна). 

Член 32 
Со снимањето на недвижностите се собираат 

податоците неопходни за хоризонтална и вертикална 
претстава на земјиштето, објектите, географските и 
други карактеристични називи, положбата, обликот, 
големината и начинот на искористување на' земјиш-
тето. 

Со мерење и увид на зградите, посебните дело-
ви од згради и на помошните објекти се собираат 
податоци за нивната намена, површина, катност, 
број на простории, материјал сид кој се изградени, 
годината на изградбата и основот на изградбата (со 
или без градежно одобрение од надлежен орган). 

За влегување во становите или другите просто-
рии заради вршење на работите на премерот (мере-
ње и увид) директорот на Републичката геодетска 
управа издава посебно решение. 

Член 33 
Податоците добиени со снимањето на недвиж-

ностите мораат, да имаат содржини и соодветна точ-
ност за изготвување оригинали на геодетските пла-
нови во определени размери и за катастарските 
операти. 

Член 34 
Кога снимањето на недвижностите се врши со 

фотограметриска метода, дешифрирањето на пода-
тоците се врши на фотоскици, во кои се внесуваат 
податоците потребни за изготвување оригинали на 
геодетските планови и на катастарскиот операт. 

Член 35 
При снимањето на деталот на недвижностите, 

по фотограметриска метода во населените места се 
мерат сите гранични линии на недвижностите. 

Подрачјето на кое се мерат граничните линии 
(фронтови) го 'Определува Републичката геодетска 
управа по претходно мислење од надлежниот орган 
на општината на чие подрачје се врши фотограме-
триското (снимање. 

Член 36 
Директорот на Републичката геодетска управа ќе 

донесе поблиски прописи за начинот на снимањето 
на недвижностите. 

5. Изготвување оригинали на геодетските планови 

Член 37 
Врз основа на податоците добиени од снима-

њето на недвижностите се изготвуваат оригиналите 
на геодетските планови и тоа одделно во хоризон-
тална и во вертикална претстава на земјиштето. Во 
изготвувањето оригинали на геодетските планови спа-
ѓаат и работите на сметање на површините на ка-
тастарските парцели. 

Во оригиналите на геодетските планови се еви-
дентираат и бесправно изградените објекти и се обе-
лежуваат со посебна ознака. 

Оригиналите од геодетските планови се работат 
во еден од следниве размери: 1 :1000, 1 :2500, 1 :5000 
по потреба и во 1 :500, а можат да се изготвуваат 
и наменски карти во определени размери. 

Член 38 
Изготвувањето оригинали на геодетските плано-

ви треба да биде такво што врз основа на нив може 
секогаш повторно да се воспостават снимените точки 
и состојбата на земјиштето каква што била при пр-
вобитното снимање, а во границите на точноста што 
ја обезбедува размерот на планот. 

Содржината и размерот на оригиналите на гео-
детските планови ли _ определува Републичката гео-
детска управа по претходно прибавено мислење од 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Ре-
публичкиот комитет за градежништво, урбанизам и 
заштита на човековата околина и Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Директорот на Републичката геодетска управа 
ќе донесе поблиски прописи за начинот на изготву-
вање на оригинали на геодетските планови. 

Глава III 

БОНИТИРАЊЕ И КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ 
НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Член 39 
По извршениот премер, се врши бонитирање и 

катастарско класирање на земјиштето. 

1. Бонитирање на земјиштето 

Член 40 
Единица за бонитирање на земјиштето е тери-

торијата на Републиката. 
Со бонитирањето на земјиштето се утврдува 

пир дио ста на земјиштето врз основа на неговите 
природни -својства и други природни услови за зем-
јоделие, шумско и друго производство, без оглед 
на постојниот начин на неговото искористување. 

Под природни својства на земјиштето, во смисла 
на став 2 на овој член, се подразбираат длабочината 
на активниот слој, педелошката подлога, структурата 
на почвата, процесот и содржината на карбонатот, 
длабочината на подземната вода и пропусност а на 
земјиштето. 

Под други природни услови се подразбираат 
релјефот, косината, интензитетот на ерозијата, за-
бареноста, загаденоста, надморската височина и из-
ложеноста на земјиштето (осој, присој). 

Член 41 
Бонитирањето ги опфаќа сите земјишта погодни 

за земјоделско, шумско и друго производство што 
се распоредуваат во осум бонитетни класи, а во 
рамките на секоја бонитетна класа можат да се 
утврдат една или повеќе бонитетни поткласи. 

Основата за бонитирање на земјиштето ја сочи-
нуваат огледните земјишта на територијата на Ре-
публиката за секоја бонитетна класа, односно бони-
тетна поткласа. 

Како огледни земјишта се сметаат одделни ка-
тастарски парцели со исти природни својства за 
земјоделско, шумско и друго производство. 

Огледните земјишта за бонитирање на земјиште-
то, како и распоредувањето на бонитетни^ класи, од-
носно бонитетните поткласи ги утврдува Републич-
ката геодетска управа по претходно мислење на Ре-
публичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

Неплодните земјишта не се бо1читираат. 

Член 42 
Директорот на Републичката геодетска управа, 

во согласност со претседателот на Републичкиот ко-
митет за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
ќе донесе поблиски прописи за начинот на бонитира-
њето на земјиштето. • 

2. Катастарско класирање на земјиштето 

Член 43 
Катастарското класирање на земјиштето опфаќа 

утврдување на катастарски култури и класи за се-
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која катастарска парцела во една катастарска оп-
штина,, врз основа на природните и на економските 
услови за земјоделско, шумско и друго производство 
на постојната култура на земјиштето. 

Под природни услови за земјоделско, шумско и 
друго производство, во смисла на став 1 на овој 
члан ,се подразбираат педолошките својства на зем-
јиштето, климата, положбата, изложеноста и вод-
ниот режим, а под економски услови — развиеноста 
на патната мрежа и оддалеченоста од пазарот. 

Член 44 
Како катастарска култура се смета земјиштето 

на кое се опре дел они начинот и можностите за не-
> лово искористување за земјоделско, шумско и друго 

производство. 
Според катастарската култура, земјиштето се рас-

поредува во плодно и неплодно. 
Плодните земјишта се распоредуваат како: 
— ниви, ор изови ниви, гр а дини, овоштарници, 

•интензивни овоштарници, лозја, интензивни лозја, 
ливади, пасишта, .шуми, трстици и мочуришта. 

Изградените земјишта, деловите, камењарите и 
друго што не можат да се користат за земјоделско, 
шумско и друго производство, се распоредуваат во 
неплодни земјишта. 

Како изградено земјиште, во смисла на став 4 
на овој член, се смета земјиштето на кое е изграден 
објект и земјиштето што му служи на објектот за 
редовна употреба во согласност со урбанистичкиот 
план, односно актот што го заменува тој план или 
според фактичката состојба на подрачјата за кои не 
е донесен урбанистички план. 

Плодните земјишта според катастарската култу-
ра се распоредуваат во 8 катастарски класи. 

Член 45 
Утврдувањето на катастарските култури и класи 

на земјиштето се врши врз основа на огледните 
земјишта на подрачјето на катастарската околија 
утврдени според условите од член 43 на овој закон 
и тоа за секоја класа на катастарски култури на 
земјиштето, како и во рамките .на катастарските 
класи за секоја култура на земјиштето на подрач-
јето на катастарската околија. 

Како огледни земјишта се сметаат одделните 
катастарски парцели врз основа на кои се опреде-
лува просечен принос од земјоделско, шумско и дру-
го производство за определена класа земјиште. 

Основата на катастарското класирање на зем-
јиштето со огледните земјишта во катастарската око-
лија ги утврдува Републичката геодетска управа. 

Член 46 
За утврдување на катастарски култури и класи 

на земјиштето се определуваат огледни земјишта за 
секоја култура и класа во катастарската општина 
според веќе утврдените огледни земјишта во катас-
т ар ек ата око лиј а. 

Член 47 
Огледните земјишта во катастарската околија се 

истовремено и огледни земјишта во катастарската 
општина (Во која се наоѓаат. 

Член 48 
Огледни земјишта во катастарската општина и 

утврдувањето на катастарските култури и класи на 
земјиштето за секоја катастарска парцела во катас-
тарската општина го врши комисија што ја формира 
Републичката геодетска управа. Комисијата се сос-
тои од претседател и два членови и нивни заме-
ници. 

Претседателот на комисијата и неговиот заме-
ник се избираат од редот на дипломираните инже-
нери по земјоделство, а членовите на комисијата 
и нивните заменици од редот на непосредните зем-
јоделски производители кои ќе ги цредложи мес-
ната заедница од подрачјето на катастарската општи-
на на која се врши катастарското класирање на зем-
јиштето. 

Член 49 
Директорот на Републичката геодетска управа, 

во согласност со републичкиот секретар за финансии 
и со претседателот на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе доне-
се поблиски прописи за начинот на катастарското 
.класирање на земјиштето. 

Глава IV 
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

1. Предмет на запишување 

Член. 50 
Во катастарот на недвижностите се запишуваат 

следниве права-. 
— правото на користење, управување и распола-

гање со недвижностите во општествена сопственост; 
— други права на недвижностите во општествена 

сопственост; 
— правото на сопственост; 
— (стварните и личните службености; 
— товари и ограничувања; и 
— други права за кои запишувањето е опреде-

лено со закон. 
Член 51 

Товари и ограничувања, во смисла на овој за-
кон, се: реалните товари, правото на залог (хипо-
тека) и личните ограничувања 

Член 52 
При занишувањето на службеноста™ и на ре-

алните товари, содржината и обемот на правата 
мора да се опишат и да се определат просторно 

При запишувањето на правото на залог се за-
пишува и паричниот износ поради кој е востанове-
но тоа право. 

Член 53 
Како носители на правата на недвижностите во 

општествена сопственост може да се запишат орга-
низации на здружениот труд, други самоуправни 
организации и заедници, опилтеетвено-политички ор-
ганизации и други општествени правни лица. 

Како носител на определено право на определена 
недвижност, може да се . запише и здружение на 
граѓаните и друго граѓанско правно лице и граѓа-
нин. 

Член 54 
Во катастарот на недвижностите се евиденти-

раат и бесправно изградените објекти и делови од 
бесправно изградените објекти. 

Имателот на бесправно изградениот објект со 
евидентирањето не стекнува право на сопственост 

Член 55 
Секој што смета дека со запишувањето на пра-

вата на недвижностите е повредено . неговото право 
на недвижностите, може со тужба кај редовниот 
суд да бара бришење на запишаните права на не-
движностите и враќање на запишаните права во 
поранешна состојба. 

Тужбата од став 1 на овој член може да се под-
несе во рок од з години од денот на извршеното 
задишување. 

По барање на заинтересираното лице спорот 
може да се прибележи во имотниот лист. 

Член 56 
Директорот на Републичката геодетска управа, 

во согласност со републичкиот секретар за финансии 
и републичкиот секретар за правосудство и управа, 
ќе донесе поблиски црошгси за начинот на запишу-
вањето на правата на недвижностите. 

2. Видови и основи на запишување 

Член 57 
Видови на запишување во катастарот на не-

движностите се. укнижување и прибележување. 
Уќнижувањето е запишување на правата на не-

движностите на определен носител на тие права. 
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Прибележувањето е запишување на определени 
»околности и факти кои се од влијание на правата 
на недвижностите. 

Член 58 
Запишувањето во катастарот на недвижностите 

се врши врз основа на: 
— исправи составени во законски пропишана 

форма; 
— правосилни судски одлуки и 
— закон или одлука на државен орган. 
По исклучок од став 1 на овој член, во постап-

ката за излагање на јавен увид на податоците за 
недвижностите со утврдување на правата на не-
движностите, ако за определена недвижност не пос-
тојат исправи, правото на недвижноста се докажу-
ва и врз основа на други изведени докази (подато-
ци од постојниот ката староски операт што одговараат 
на вистинската состојба, со сослушување на сведоци 
и изјави на странката). 

Глава V 

УСТАНОВУВАЊЕ НА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИТЕ 

Член 59 
Установувањето на катастарот на недвижностите 

опфаќа-. 
1) (излагање на јавен увид на податоците за не-

движностите (со утврдување на правата на недвиж-
ностите; и 

2) изготвување на катастар на недвижностите. 

1. Излагање на јавен увид на податоците за недвиж-
ностите со утврдување на правата на недвижностите 

Член 60 
Излагањето на јавен увид на податоците се сос-

тои од соопштување на податоците за недвижнос-
тите од премерот и катастаркжото класирање на зем-
јиштето на заинтересираните лица и од расправата 
за утврдување на правата на недвижностите (изла-
гање). 

Член 61 
Излагањето го врши комисија што ја образува 

собранието на општината. 
Комисијата за излагање ја сочинуваат претседа-

тел и два члена кои имаат свои заменици. 
За претседател на комисијата и негов заменик 

се именуваат дипломирани правници со положен 
правосуден испит. Членовите на комисијата и нив-
ните заменици се именуваат од редот на граѓаните 
на подрачјето на катастарската општина. 

Републичката геодетска управа е должна да 
обезбеди учество на соодветни стручни лицћ во ра-
ботата на комисијата 

Собранието на општината обезбедува услови за 
работа на комисијата. 

Член 62 
Пред излагањето, комисијата за излагање при-

бавзчва копија од катастарските планови и геодет-
ските планови од премерот, податоци за зградите, 
посебните делови од згради и помошните објекти, 
како и податоци за носителите на правата на не-
движностите во катастарската општина во која се 
вр,ш и и|зл аг ањ е то. 

Комисијата ги прибира и ги користи податоците 
од" таписките и од инг абуш авионите книги, катастар-
ските планови и катастарските операти, одлуките 
на државните органи, како и другите исправи што 
можат да послужат како основа за утврдување на 
правата на недвижностите. 

Органите, организациите и заедниците по бара-
ње на комисијата, ги доставуваат исправите со кои 
располагаат. 

Член 63 
Комисијата за излагање со оглас, одделно за се-

која катастарска општина, го определува местото и 
времето на започнувањето на излагањето. 

Огласот се објавува на вообичаен начин (во 
месната заедница, секое населено место и по пат 
на средствата за јавно информирање) и тоа нај-
доцна 30 дена пред почетокот на излагањето на по-
датоците. 

Член 64 
Комисијата за излагање ќе го повика секое 

физичко или правно лице најдоцна осум дена пред 
денот на излагањето да дојде во определено време 
и место и да ги донесе сите исправи што служат 
како доказ за правата на недвижностите. Кон пока-
ната се прилага пописен лист. 

Под пописен лист во смисла на став 1 на овој 
член се смета образецот во кој се внесени подато-
ци за носителите на правата на недвижностите и по-
датоци за недвижностите прибрани со премерот. 

Член 65 
На лицата чие живеалиште, односно престојува-

лиште е непознато комисијата за (излагање ќе им 
постави привремен застапник. 

Привремен застапник може да му се постави и 
на лицето што било повикано заради учество во 
постапката за излагање, но тоа не се јавило на 
поканата, ниту го оправдало својот изостанок. 

Член бб 
Во постапката за излагање може да се стави 

приговор на податоците од премерот и на катастар-
ското класирање на земјиштето. 

Приговорот се поднесува до комисијата за изла-
гање во рок од 8 дена од ч соопштувањето на по-
датоците. 

Член 67 
Кога во постапката за излагање комисијата за 

излагање ќе утврди дека има потреба од заштита 
на општествената сопственост на излагањето ќе го 
поканји надлежниот општествен правобранител на 
самоуправувањето и јавниот правобранител на оп-
штината, односно Републиката. 

Член 68 
За расправата за утврдување на правата на не-

движностите се составува записник. 
Записникот го потпишуваат странките, учесни-

. ците во постапката, претседателот и членовите на 
комисијата за излагање. 

Пописниот лист е составен дел на записникот. 

Член 69 
Комисијата за излагање најпрво ги излага пода-

тоците за недвижностите во општествена сопстве-
ност. 

Комисијата во постапката за излагање е должна 
да соработува со надлежните општински и репуб-
лички органи. 

Член 70 
Врз основа на околностите утврдени во постап-

ката за излагање, комисијата донесува решение. 
Решението особено содржи: 
а) податоци за недвижностите,-
б) означување на правата на недвижностите и 

на носителите на тие права; 
в) стварни и лични службености ,товари и огра-

ничувања; и 
г) налог за запишување на податоците за недвиж-

ностите и за носителите на правата на недвижнос-
тите. 

Член 71 
Против решението од член 70 на овој закон 

може да се изјави жалба до Републичката геодет-
ска управа, во поглед на податоците од' премерот 
и од катастарското класирање на земјиштето. 

Во поглед на правата на недвижностите не мо-
же да се поднесе жалба. Секое лице што смета 
дека има појако право л а недвижноста отколку ли-
цето за кое е одлучено да биде запишано како но-
сител на права на недвижноста, може со тужба 
кај редовниот суд да бара запишувањето да се из-
брише и тоа да биде запишано како носител на 
определено право на недвижноста. 
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Член 72 
Во постапката за излагање органите, организа-

циите и заедниците, како и граѓаните и граѓанските 
праши лица што имаат недвижности во други ка-
тастарски општини на територијата на СФР Југо-
славија надвор од катастарската општина во која 
.имаат живеалиште, односно седиште се должни да 
ги пријават заради евидентирање. 

Член 73 
Директорот на Републичката геодетска управа, 

во согласност оо републичкиот секретар за финан-
сии, ќе донете поблиски прописи за начинот и пос-
тапката на излагањето. 

2. Изготвување на катастар на недвижностите 

Член 74 
Катастарот на недвижностите се изготвува врз 

основа на податоците прибавени со премерот, бони-
тирањето и катастарското класирање на земјиштето 
и утврдените права на недвижностите, за секоја ка-
тастарска општина. 

Член 75 
Катастарот на недвижностите содржи • податоци 

за катастарските парцели и за објектите на нив во 
поглед на нивната положба, облик, начин на иско-
ристување, бонитетот и катастарски класи и катас-
тарски приход за земјиштето под култура за згра-
дите, посебните делови од згради и помошните об-
јекти. 

Податоци за нивната намена, површина, катност, 
број на простории, материјал од кој се изградени 
година на изградбата, основот на изградбата (со 
или без градежно одобрение од надлежен орган), 
како и податоци за правата на недвижностите и за 
носителите на тие права. 

Член 76 
' Катастарот на недвижностите го сочинуваат: 

—• катастарските планови; 
— катастарскиот операт; и 
— збирката на исправи. 

Член 77 
Катастарските планови, содржат податоци за по-

ложбата и обликот еа катастарските парцели и на об-
јектите на нив, без вертикална претстава. 

Катастарските планови за градските подрачја, 
покрај податоците од став 1 на овој член, содржат и 
коти. 

Член 73 
Катастарскиот операт содржи: 
1) список на катастарски парцели со бонитетни 

класи; 
2) азбучен преглед на носителите на правата на 

недвижностите; 
3) имотен лист кој содржи пет посебни дела и 

тоа: 
— податоци за носителите на правата на недвиж-

ностите (лист А), 
— податоци за земјиштата (лист Б), 
— податоци за зградите и посебните делови од 

згради со скица во хоризонтална претстава за згра-
дите и посебните делови од згради (лист В), 

— податоци за товарите и ограничувањата на 
недвижностите (лист Г), и 

— преглед на недвижностите што носителите на 
правата ги имаат во други катастарски општини на 
територијата на СФР Југославија, надвор од катастар-
ската општина во која имаат живеалиште, односно 
седиште (лист Д); 

4) сумарен преглед на имотни листови; 
5) преглед на површините за катастарски кул-

тури и класи го катастарски приход: 
а) за недвижностите во општествена сопственост и 
6) за недвижностите на кои постои право на 

сопственост; 
б). статистички преглед ид податоците од ката-

старот на недвижностите. 

Директорот на Републичката геодетска управа 
ќе ги пропише обрасците од став 1 на овој член. 
Образецот од точката 3 ќе го пропише во соглас-
ност со републичкиот секретар за финансии. 

Член 79 
Збирката на исправи содржи оригинали или за-

верени преписи на исправи врз основа на кои е утвр-
дено определено право на недвижностите. 

Член 80 
Републичката геодетска управа катастарскиот опе-

рат и заирката на исправи ги доставува до општин-
ската геодетска управа и го определува рокот за за-
почнување на примената на катастарот на недвиж-
ностите за катастарската општина. 

Со катастарскиот операт и збирката на исправи 
се доставува и записник за разграничување (обнова) 
со 'скици на границите на катастарските општини; 
фотоскици (детални скици); дополнителни скици од 
премерувањето; (список јна геодетски точки со коор-
динати и коти со ознаки и местоположба на точките 
на теренот,- список на огледните земјишта за утвр-
дување на катастарските култури и класи и пресме-
тани површини на определени обрасци. 

Катастарските планови со хоризонтална претста-
ва .во два примерока на хамерхартија, два примерока 
на картографока хартија и еден примерок на провид-
на »хартија и списокот на геодетски точки со коор-
динати и коти се доставуваат во копии. 

Решението за примена на катастарот на недвиж-
ностите се објавува во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". ^ 

Член 81 
Катастарскиот операт на недвижностите се из-

готвува и се одржува со автоматска обработка на по-
датоците во еден механографски центар. 

Податоците што ги содржи катастарскиот операт 
на недвижностите се запишуваат, обработуваат и се 
чуваат на магнетни медии или на друг начин по-
годен за автоматска обработка на податоците. 

Трошоците за автоматската обработка паѓаат на 
товар на средствата од годишната програма за пре-
мер и катастар на недвижностите. 

Глава VI 

ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ-

Член 82 
Одржувањето на премерот и катастарот на не-

движностите опфаќа: 
— следење и утврдување на настанатите проме-

ни на недвижностите; 
— обновување на белезите и знаците на геодет-

ските Т О Ч К И ; 

— спроведување на утврдените промени во ката-
старските планови и во катастарскиот операт; и 

— запишување на промените на правата на не-
движностите. 

Утврдувањето на промените, нивната обработка 
и спроведувањето се свршат со методи што ја обезбе-
дуваат точноста пропишана за извршување на преме-
рот, катастарот и запишувањето на правата на не-
движностите. 

Член 83 
Општинската геодетска управа ги спроведува си-

те промени извршени со премерувањата на копијата 
на катастарските планови. Овие планови се корис-
тат како работни оригинали и служат за правење на 
копии. 

Член 84 
Во вршењето на работите на одржувањето на пре-

мерот и катастарот на недвижностите општинската 
геодетска управа ги отстранува утврдените технички 
грешки и пропусти направени со снимањето на не-
движностите, 
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Кога катастарските планови и катастарските опе-
рати ќе станат непрегледна и дотраени, општинска-
та геодетска управа врши нивна обнова. 

Член 85 
Носителите на .правата на недвижностите се дол-

жни да и ја пријават на општинската (геодетска уп-
рава секоја промена на правата на недвижностите, 
промена на катастарската култура на земјиштето, из-
градбата, надградбата, доградбата или отстранување-
то на градежен и друг објект, како и промените што 
се од влијание за определување на катастарската 
класа на земјиштето во рок од 30 дена од денот на 
настанатата промена со соодветни исправи. 

Општинската геодетска управа ќе ги земе во 
постапка, по службена должност, промените на по-
датоците за недвижностите доколку за нив дознае на 
'друг начин. 

Член 86 
Кога при изградба на објекти и при изведување 

на други работи со што настануваат промени на по-
датоците за недвижностите во катастарските плано-
ви и во катастарскиот операт, инвеститорот е дол-
жен да изготви нумерички податоци за недвижнос-
тите. 

Нумеричките податоци за недвижностите служат 
за решавање на имотно -пр авните односи на недвиж-
ностите откако нив ќе ги завери општинската гео-
детска управа. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
имотно-правните работи е должен во актите за ре-
шавање на имотно-правните односи да ги внесува 
нумеричките податоци за недвижностите. 

Директорот на Републичката геодетска управа 
ќе донесе поблиски прописи за начинот на изготву-
вање на нумеричките податоци за недвижностите. 

Член 87 
Инвеститорот на работите од став 1 на член 80 

на овој закон е должен да изврши геодетско (топо-
графско обликување) снимање на објектот и пода-
тоците од снимањето да и ги достави на општин-
ската геодетска управа. Откако ќе утврди дека сни-
мањето е извршено според геодетските прописи со 
точноста определена за катастарските планови оп-
штинската геодетска управа него ќе го спроведе на 
катастарските планови. 

Член 88 
Органите, организациите и заедниците, како и 

здруженијата 'на граѓаните и другите граѓански прав-
ни лица ако вршат геодетски снимања за свои по-
треби кои се од влијание за податоците запишани во 
катастарот на недвижностите должни се оригинали-
те на геодетските планови да ги достават до Репуб-
личката геодетска управа. 

Член 89 
При изградба или реконструкција на објекти 

или изведување на други работи инвеститорот е дол-
жен, по завршената изградба или реконструкција, 
да ги достави податоците од премерот на општин-
ската геодетска управа. 

Врз основа на податоците од премерот општин-
ската геодетска управа врши промена во катастарот 
на недвижностите. 

Член 90 
Општинската геодетска управа донесува решение 

за секоја промена во катастарот на недвижностите. 
Решението од став 1 на овој член, се доставува 

на заинтересираните странки, а се спроведува во ка-
тастарот на недвижностите по неговата правосилност. 

Член 91 
Во решението за промена во катастарот на не-

движностите се назначуваат сите податоци за недвиж-
носта од катастарот на недвижностите. 

Член 92 
Запишувањето на правата на недвижностите во 

корист на новиот носител на правата на недвижнос-
тите нема да се изврши ако во одлуката .на надлеж-
ниот орган или во исправата за правна работа не. е 
означен поранешниот носител на правата на недвиж-
ностите според податоците од катастарскиот операт. 

Член 93 
Кога се поднесени повеќе барања за запишува-

ње на право на иста недвижност, во постапка ќе се 
земе барањето што е прво примено кај општинската 
геодетска управа. 

Доколку првото барање биде правосилно одбие-
но, во постапката ќе се земат другите барања спо-
ред редот на приемот. 

Со поднесувањето на барањето за промена, стран-
ката може да бара да се прибележи поднесеното ба-
рање. 

Член 94 
Против решението за промена во катастарот на 

недвижностите, незадоволната странка може да из-
јави жалба до Републичката геодетска управа. 

Член 95 
Правното дејство на запишувањето настанува во 

моментот кога барањето, односно исправата за за-
пишување на правата на недвижностите по која се 
постапува по службена должност, е примена во оп-
штинската геодетска управа. 

Член 96 
На подрачјата на кои постои катастарска кул-

тура __ градина, која не е евидентирана во катастар-
скиот операт, општинската геодетска управа е долж-
на секоја година да врши утврдување на површина-
та на самото место под оваа култура. 

Член 97 
Поврзувањето на податоците за правата на не-

движностите што се наоѓаат во други катастарски 
општини ги врши општинската геодетска управа во 
местото на живеалиштето, односно седиштето на но-
сителот на правата на недвижностите. 

Општинската геодетска управа во која е запи-
р а н а недвижноста чиј носител на правото на не-
движноста има постојано живеалиште, односно се-
диште на подрачјето на (Друга општина, во рок од 
30 дена од приемот на изготвениот катастар на не-
движностите, по извршената промена на носителот 
на правото на недвижноста, односно по промената 
на адресата, должна е да и достави извод од имот-
ниот лист на општинската геодетска управа во оп-
штината на чие подрачје се наоѓа живеалиштето, 
односно седиштето на носителот на правото на не-
движноста. 

Член 98 
Носителите на правата на недвижностите што 

стекнале недвижност 1ВО другите катастарски општини 
на територијата на СФР Југославија надвор од ка-
тастарската општина во која имаат живеалиште, од-
носно седиште се должни неа да ја пријават нај-
доцна 30 дена,од денот на стекнувањето на недвиж-
носта на општинската геодетска управа во која има-
ат живеалиште, односно седиште. 

Носителите на правата на недвижностите во слу-
чај на дромена на адресата на живеалиштето, однос-
но седиштето, должни се во рок од 60 дена од де-
нот на промената да ја известат општинската гео-
детска управа на чие подрачје имаат недвижност за 
извршената промена на адресата. 

Член 99 
.Општинската геодетска управа е должна да го 

извести општинскиот орган на управата надлежен за 
имотно-правните работи кога граѓанин или граѓан-
ско правно лице стекнал право на недвижности над 
границите определени со закон или на недвижности 
на кои не може да постои право на сопственост. 
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Член 100 
Општинската геодетска управа е должна, веднаш 

по извршената промена во катастарот на недвиж-
ностите, еден примерок од исправата врз основа на 
која е извршено запишувањето, а во која нема до-
каз дека е платен данок на промет, да достави до 
општинскиот орган на управата надлежен за опште-
ствените приходи. 

Член 101 
Директорот на Републичката геодетска управа, 

во сагласност со републичкиот секретар за финансии, 
ќе донесе поблиски прописи за начинот на одржу-
вањето на премерот и катастарот на недвижностите. 

Глава VII 

ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

Член 102 
Геодетски работи за посебни намени на органи-

те, организациите и заедниците во смисла на овој за-
кон, се: 

1) изготвување на геодетски планови за потре-
бите на просторното уредување на земјиштето кога 
размерот или содржината на постојните планови не 
одговараат на намената,-

2) парцелација на градежното земјиште во по-
стапката за спроведување на урбанистичките плано-
ви; 

3) геодетски мерења за потребите при спрове-
дувањето на промените во имотно-правните односи 
на земјиштето во постапката за експропријација, арон-
дација И Друго; И 

4) сите геодетски мерења и геодетски планови, 
кои имаат врска со извршувањето на премерот и не-
говото одржување. 

Работите од став 1 на овој член се извршуваат 
според одредбите на овој закон. 

Податоците за работите од став 1 на овој член 
не можат да се користат се. додека не се заверени од 
општинската геодетска управа. 

Органите, организациите и заедниците што вр-
шат геодетски работи за посебни намени се должни 
да ги достават оригиналите на геодетските планови 
на општинската геодетска управа. I 

Член 103 
Органите, организациите и заедниците што ги вр-

шат геодетските работи за посебни намени се долж-
ни да ги користат податоците од катастарот на не-
движностите, а за започнувањето на работите, се 
должни да ја известат општинската геодетска управа 
најмалку 30 дена порано. 

Во известието се наведуваат податоци за подрач-
јето, содржината, методот и целта на геодетските 
работи за посебни намени, како и за датумот на 
започнувањето и времетраењето на работите. 

Општинската геодетска управа известието од став 
2 на овој член, во рок од 3 дена по приемот и го 
доставува на Републичката геодетска управа. 

Член 104 
Органите, организациите и заедниците што ги 

изведуваат геодетските работи за посебни намени се 
должни во рок од 60 дена од денот на потврдување-
то на планот да ги предадат оригиналите на геодет-
ските планови на општинската геодетска управа без 
надоместок. 

Кога работите се извршени со фотограметриско 
снимање, се предаваат и оригиналите на фотомате-
ријалот (филм, плоча и друго). 

Член 105 
Општинската геодетска управа може да врши 

премерување за потребите на органите, организации-
те и заедниците, како и за здруженијата на граѓани-
те, други граѓански правни лица и граѓаните со на-
доместок што ќе го утврдат спогодбено. 

Глава VIII 

ЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД 
ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

Член 106 • 
Оригиналите на геодетските планови од основни-

те геодетски работи се чуваат во посебни простории 
и под посебни услови во Републичката геодетска 
управа, а другата документација кој општинската гео-
детска управа. 

Начинот на чување и користење на документа-
цијата од премерот и катастарот на недвижностите 
го пропишува Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 107 
Оригиналите на геодетските планови, работните 

оригинали на катастарските планови и операти не мо-
жат да се изнесуваат од просториите на органот што 
ги чува освен во процесот на репродукција. 

Член 108 
Увидот во податоците од премерот-и катастарот 

на недвижностите се врши во службените простории 
на општинската геодетска управа во присуство на 
овластено лице. 

Општинската геодетска управа е должна, по ба-
рање на заинтересирано лице да издаде исправа за 
фактите што произлегуваат од податоците на пре-
мерот и катастарот на недвижностите, ако за опре-
делени податоци не е определено поинаку. 

Член 109 
За користење на податоците од премерот и ка-

тастарот на недвижностите се плаќа надоместок. 
Висината на надоместокот за користење на пода-

тоците од став 1 на овој член зависи од висината на 
трошоците за нивното изготвување, бројот на мож-
ните корисници, содржината и обемот на податоци-
те и степенот на нивната употребливост. 

Надоместокот од став 1 на овој член не се пла-
ќа ако за односната услуга е предвидено плаќање 
на административна такса. 

Член НО 
Висината на надоместокот за користење на по-

датоците од премерот и катастарот на недвижнос-
тите ја утврдува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Глава IX 

Н А Д З О Р 

Член 111 
За извршувањето на одредбите на овој закон и 

прописите донесени врз основа на него е одговорна 
Републичката геодетска управа. 

ч Член 112 
Републичката геодетска управа има право и 

должност да: 
— издава задолжителни инструкции во врска со 

извршувањето на овој закон и на прописите доне-
сени врз основа на него.; и 

— врши непосреден надзор над работите на пре-
мерот и катастарот на недвижностите кога тие ра-
боти ги врши специјализирана организација на здру-
жениот труд, како и на одржувањето на премерот 
и катастарот на недвижностите. 

Член 113 
Ако Републичката геодетска управа во врше 

њето на правото на надзорот утврди дека општин-
ската геодетска управа не го извршува овој закон 
и прописите донесени врз основа на него, ќе ја 
предупреди за тоа управата и истовремено ќе го 
извести Извршниот совет на Собранието на општи-
ната. 
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Ако со неизвршувањето на законот и другите 
прописи настанале потешки последици во однос на 
одржувањето на премерот и катастарот (на недвиж-
ностите, Републичката геодетска управа може да 
покрене постапка за сменување од должност на 
функционерот што раководи со општинската геодет-
ска управа, односно за одземање на овластувањето 
на-работниците со посебни овластувања на таа управа, 

Член 114 
Републичката геодетска управа непосредно ќе 

го обезбеди извршувањето на овој закон и на про-
писите донесени врз основа на него, ако и додека 
општинската геодетска управа не ги извршува овие 
прописи, со обврска општината да и ги надомести 
трошоците причинети со тоа. 

Кога постапувајќи според став 1 на овој член 
Републичката геодетска управа ќе донесе решение, 
жалба против тоа решение може да се поднесе до 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 

Член 115 
Надзор над стручната работа на општинската 

геодетска управа и на специјализирана организа-
ција на здружениот труд на која и се доверени опре-
делени стручни работи од премерот и катастарот 
на недвижностите и на работниците во нив врши 
Републичката геодетска управа. 

Член 116 
бо вршењето на стручниот надзор учествуваа? 

стручни работници од соодветна област во која се 
врши стручниот надзор. 

Стручните работници што вршат стручен над-
зор не може да бидат со помал степен на образо-
вание од степенот на образованието на работниците 
врз чија работа го вршат стручниот надзор. 

Член 117 
За спроведувањето на одредбите од овој закон 

и на прописите донесени врз основа на него инспек-
циски надзор ,врш:и Републичката геодетска упра-
ва преку инспектори. 

Член 118 
Органите, организациите и заедниците, граѓан-

ските правни лица и граѓаните се должни да му 
овозможат на инспекторот непречен увид и непре-
чено вршење на работите на надзорот. 

Член 119 
Ако инспекторот при вршењето на инспекци-

скиот надзор утврди неправилности, ќе донесе ре-
шение со кое ќе нареди да се отстранат неправил-
ностите и ќе определи рок за нивно отстранување. 

Доколку со посебен пропис е предвидено дека 
за утврдената неправилност треба да се применат 
определени управни мерки, инспекторот со решение 
од став 1 на овој член ќе изрече и такви мерки. 

Член 120 
Ако инспекторот утврди дека постои основа за 

преземање на други мерки за кои е надлежен друг 
орган, должен е за тоа да го извести тој орган. 

Член 121 
Ако во вршењето на инспекцискиот над зор инспек-

торот утврди дека со повредата на прописите е 
сторен прекршок, стопански престап или кривично 
дело, должен е без одлагање да поднесе барање до 
надлежниот орган за покренување на прекршочна 
постапка, односно пријава за стопански престап или 
кривично дело. 

Член 122 
Ако геодетските работи за посебни намени не 

се изведуваат според овој закон, општинската геодет-
ска управа може со решение да наложи утврдените 
недостатоци да се отстранат во определен рок. 

Ако органот, организацијата или заедницата што 
ш врши геодетските работи за посебни намени не 
постапи според решението, општинската геодетска 

управа ќе го запре натамошното извршување на ра-
ботите. 

Жалбата против решението од став 1 на овој член 
не го одлага неговото извршување. 

Член 123 
При вршењето на надзорот 'инспекторот мора 

да има легитимација со која се утврдува неговото 
службено својство и е должен да ја покаже ако тоа 
се бара од него. 

Легитимацијата од став 1 на овој член ја из-
дава директорот на Републичката геодетска управа. 

Директорот на Републичката геодетска управа 
ќе донесе поблиски прописи за образецот и за на-
чинот на издавањето на легитимацијата. 

Глава X 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 124 
Со парична казна од 30.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за прекршок правното лице како ко-
рисник ако: 

1) не ги користи податоците од катастарот за 
недвижностите (член 14 став 1) ; 

2) отстрани, уништи, расипе или засипе белези 
и знаци на премерот (член 20 став 1); 

3) во пропишаниот рок не ја извести општин-
ската геодетска управа за изведување на градежни 
и други работи со кои може да се оштети белегот 
или знакот на премерот или со КОЈИ се намалува 
можноста -за негово користење (член 21 став 1); 

4) не дозволи пристап на недвижноста или не 
дозволи поставување на белези и знаци на пре-
мерот (член 22 став 1); 

5) не ги обележи во определен рок со видни и 
трајни белези и знаци границите на недвижностите 
што ги користи на начин што го определува Репуб-
личката геодетска управа (член 30 став 2); 

6) не достави исправи со кои располага, а кои 
можат да послужат за утврдување на правата на 
недвижностите (член 62 ставови 2 и 3); 

7) не пријави недвижности што ги има во други 
катастарски општини на територијата на СФР Југо-
славија надвор од катастарската општина во која 
има седиште заради евидентирање или не пријави 
промена на адреса (членови 72 и 98 став 2); 

8) во пропишаниот рок не ја пријави на општин-
ската геодетска управа секоја настаната промена 
на правата на недвижностите, промена на катастар-
ската култура на земјиштето, изградбата, надград-
бата и доградбата или отстранување на градежен 
и друг објект, како и промените што се од вли-
јание за определување на катастарската класа на 
земјиштето (член 85) ; 

9) не и ги достави на општинската геодетска 
управа податоците на премерот (член 89); 

10) во пропишаниот рок не ја извести општин-
ската геодетска управа за почетокот на геодетските 
работи за посебни намени (член 103 став 1); и 

11) не и ги предаде на општинската геодетска 
управа оригиналите на плановите (член 104). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
одговорното лице со парична казна од 10.000 до 
50.000 динари. 

Член 125 
За прекршок од член 124 став 1 точки 1, 2, 3, 

4, 5, 7 и 8 на овој закон ќе се казни и физичкото 
лице како носител на правата на недвижностите со 
парична казна од 10.000 до 50.000 динари. 

Член 126 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари 

ќе се казни за прекршок одговорниот работник во 
државните органи, организациите, односно заедниците 
ако одлуките за правата на недвижностите по право-
силноста не ги достави до општинската геодетска 
управа (член 14 став 2). 
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Глава XI 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 127 
На подрачјата каде што премерот е .во тек, ус-

тановувањето на катастарот на недвижностите ќе се 
изврши според одредбите на овој закон. 

На подрачјата на кои е извршен премерот и 
е изготвен катастар на земјиштето, како и на 
подрачјата на кои постои пописен катастар, ќе се 
изврши премер и ќе се изготви катастар на недвиж-
ностите според одредбите на овој закон, согласно 
со долгорочната програма за премер и катастар на 
недвижностите, чшто ќе ја донесе Собранието на СР 
Македонија. 

Со долгорочната програма ќе се утврдат дина-
миката на премерот и потребните средства за пре-
мерот. 

Член 128 
До донесувањето на прописите од членовите 23, 

27 став 3, 36, 38 став 3, 42, 49, 56, 73, 86 став 4 и 
101 на овој закон доколку не се во спротивност со 
овој закон, ќе се применуваат прописите донесени 
врз основа на Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весрик на СРМ" број 34/72 
и 13/78) и тоа: 

1. Правилник за пропишување на податоци од 
основните геодетски работи, снимените детали и из-
работените оригинали на (Планови и карти кои се 
даваат на увид и за начинот и постапката на нивното 
користеше („Службен верник на СРМ" број 2/79); 

2. Правилник за катастарското класирање на 
земјиштето („Службен весник на СРМ" број 38/78); 

3. Правилник за излагање на јавен увид на по-
датоците од премерот и катастарот на земјиштето 
(„Службен весник на СРМ" број 38/78); 

4. Правилник за изработка на катастарскиот опе-
рат и негово одржување („Службен весник на СРМ" 
број 35/74); 

5. Правилник за одржување на премерот и ка-
тастарот на земјиштето („Службен весник на СРМ" 
број 6/75); 

6. Правилник за вршење на геодетските работи 
при постапката за експропријација вон градежните 
реони и за реализација на урбанистичките решенија 
во градовите и населбите од градски карактер („Служ-
бен весник на СРМ" број 24/75); и 

7. Правилник за чување и архивирање на пода-
тоците од премерот и катастарот на земјиштето 
(„Службен весник на СРМ" број 6/75). 

Член 129 
Директорот на Републичката геодетска управа 

ќе ли донејсе прописите од членовите 27 став 3, 42, 
49, 56, 73, 86, став 4 и 101 на овој закон во рок 
од една година, прописите од членовите 23 и 38 
став з на овој закон во рок од три месеци од де-
нот на влегувањето во оила на овој закон. 

Член 130 
По влегувањето во сила на овој закон, »собранието 

на општината презема меркќ за организирање на 
општинската геодетска управа во поглед на струч-
ната, техничката и кадровската опременост, а нај-
доцна во рок од 6 месеци пред започнувањето на 
работите на премерот на подрачјето на општината. 

Член 131 
Документацијата од катастарот на земјиштето, 

евиденцијата на недвижностите во општествена соп-
ственост и таписко-интабулационите книги на под-
рачјето на кое е установен катастар на недвиж-
ностите, според одредбите на овој закон, помину-
ваат на трајно чување во општинската геодетска 
управа. 

Член 132 
Со денот на почетокот на примената на ката-

старот на недвижностите за определени подрачја 
установен според одредбите на овој закон, за тие 
подрачја престануваат да важат Законот за премер 

и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ" 
број 34/72 и 13/78), Законот за евиденција на недвиж-
ностите во општествена сопственост („Службен вес-
ник на СРМ" број 40/72) и потточката 4 на точката 
Б од став 1 на член 36 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 10/76, 30/77, 
36/77, 9/78 и 27/78) во делот што се однесува на 
вршењето на таписко-интабулационите работи. 

Член 133 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

391. 
Врз основа на член 7 од Договорот за правата 

на повластен превоз во патничкиот сообраќај на сле-
пите лица и на нивните придружници („Службен 
лист на СФРЈ" број 56/79), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 30 јуни 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРАВАТА НА ПОВЛАС-
ТЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ НА 

СЛЕПИТЕ ЛИЦА И НИВНИТЕ ПРИДРУЖНИЦИ 

I 
Се потврдува Договорот за дополнување на До-

говорот за правата на повластен (превоз (во патнич-
киот сообраќај на слепите лица и нивните придруж-
ници. 

II 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СР Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1945/1 
30 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд. 
Иван Аврамовска е. р. 

392. 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-

донија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд, Соборот на општините и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 30 јуни 1986 година, 
врз основа на Оовртот врз клучните прашања и ак-
тивности во врска со спроведувањето на Резолуцијата 
за политиката на остварувањето на Општествениот 
план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 
година, во 1986 година и на другите елементи она 
утврдената политика на општествено-економскиот раз-
вој, Извештајот за остварените движења и постигна-
тите резултати на општествено-економскиот развој 
на СР .Македонија за периодот, јануари — април 
1986 година, тргнувајќи од Резолуцијата на IX кон-
грес на СКМ, а имајќи ги предвид оперативните за-
клучоци на Претседателството на Централниот ко-
митет на СКМ, мислењата и предлозите на Претсе-
дателството на Социјалистичка Република Македо-
нија, мислењето на Советот на Републиката, кон-
статациите и заклучоците на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија и предлозите и мисле-
њата на работните тела на соборите на Собранието, 
ш донесува следни ве 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА НАТАМОШНИ АКТИВНОСТИ И МЕРКИ ВО ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕ-

НО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СРМ ВО 1986 
ГОДИНА 

Собранието на СРМ констатира дека и покрај 
преземените мерки и активности на носителите на 
развојот во петте месеци од годината во клучните 
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подрачја од општествено-економокиот развој не се 
остваруваат повеќе определби од Резолуцијата за 
оваа година. Не е остварен квалитативен пресврт 
пред се на секторот на извозот, јакнењето на ма-
теријалнава основа на трудот и спроведувањето на 
финансиската консолидација на стопанството, под-
рачјето на инфлацијата и друго. 

Тргнувајќи од ваквите движења и изразито теш-
ката економска состојба на стопанството во Репуб-
ликата во првата година од остварувањето на Сред-
норочниот план за развој, Собранието на СРМ сме-
та дека е неопходно да се интензивираат активно-
стите во спроведувањето на веќе донесените и во 
преземањето на дополнителни мерки за отстранување 
на причините за сегашните проблеми и тешкотии 
и натамошното одржување на позитивни тенденции 
на развојот, како и за разрешување на клучните про-
блеми од кои зависи остварувањето на основните 
задачи на развојот и на економската политика за 
што е потребно енергична, брза и конкретна акција 
на сите носители на развојот и нивна полна мо-
билност, организираност и одговорност. 

Собранието на СРМ смета дека за остварување 
"з оезолуциските определби во 1986 година неопхо 
ден е динамичен пораст на производството и извозот, 
значајно подобрување на квалитативните фактори 
на стопанисување, интензивирање на процесот на 
поврзувањето на трудот и средства и врз таа основа 
јакнење на самоуправната организираност на здру-
жениот труд. За реализација на ваквите задачи по-
требно е екипирање со креативни и акциони оспо-
собени кадри подготвени да се соочуваат и да ги 
менуваат постојните состојби. Исто така, потребно 
е да јакне мотивираност^ за продуктивна работа, 
максимално зголемување на мобилноста, одговорно-
ста, работната и технолошка дисциплина во сите 
средини и покренување на широка општествена ак-
тивност за создавање на рационален однос кон ра-
ботата и сите видови штедење (енергија, репрома-
теријали, парични средства). 

1. За натамошно зголемување на производството 
согласно со реалните материјални и кадровски мож-
ности и искористување на постојните резерви. Со-
бранието на СРМ укажува дека е неопходно оства-
рување, вклучување и конкретни мерки на одговор-
ност за неспроведување на приоритетна^ задача од 
Резолуцијата за динамизирање на производството и 
извозот. За таа цел, ОЗТ од областа на стопанството, 
во соработка со Стопанската комора на Македони-
ја, веднаш да ги иновираат односно изготват про-
грамите по носители и рокови и врз таа основа да 
ги интензивираат активностите во правец на макси-
мално користење на постојните капацитети, поеку 
воведување на повеќесменско работење, зголемување 
на продуктивноста и намалување на трошоците на 
работење, изработка на квалитетни производи спо-
ред потребите и барањата на потрошувачите на 
светскиот и домашниот пазар и намалување на за-
лихите, флексибилноста на производствените програ-
ми на секоја индустриска гранка за приспособување 
на коњуктурните трендови на побарувачката и 
друго. 

Извршниот совет на Собранието на СРМ, репу-
бличките органи на управата и надлежните органи 
во општините да ги следат, иницираат и поттикнува-
ат овие активности и со свои мерки да придонесат 
за нивното остварување. За ^изготвување на овие 
програми и непокренување на активности и мего-
ки за ниврга реализација надлежните самоуправни 
и општествени организации во општините и Репу-
бликата пд по е земат конкретни мерки на одговор-
ност. 

Од посебен интерес е и натаму да се прават 
напори да се обезбедат услови за редовно снабду-
вање на стопанството со електрична енергија и дру-
ги видови гориво. Истовремено, нужно е да се обез-
бедат услови за поредовно снабдување со репро-
материјали од увоз и домашни извори. Во оваа 
насока, да се обезбедат редовно општествено приз-
нативе права на увоз, со поефикасно работење на 

девизниот пазар, користење на стоковните кредити 
и друго. 

Потребно е организациите на здружениот труд 
и нивните асоцијации да ги интензивираат и проце-
сите на поврзување на трудот и средствата и преку 
осовременување на организираноста на стопанство-
то да обезбедат поефикасно стопанисување. Во инду-
стријата ваквите процеси брзо и поквалитетно да 
се остваруваат во оние работни организации ккж се 
големи -стопански системи, носители на развојот и 
кои (ќе вршат унапредување и трансфер на науч-
но-технолошкиот прогрес, а со современо органи-
зирани служби на маркетинг ќе овозможат висок и 
сигурен пласман на производите од гранките. Исто-
времено овие правци на организираност да се раз-
виваа^ и со големите системи на ниво на земјата. 

Со цел за поголемо вклучување на стопанството 
на Републиката во заедничките програми на развој 
на ниво на земјата, до крајот на годината здруже-
ниот труд преку стопанските комори да ги разра-
боти техничко-економските критериуми за одобру-
вање- на квалитетни инвестициони програми што ќе 
одговараат на оптималните општествени можности 
и потреби, особено во областа на енергетиката, ос-
новните земјоделски производи, некои основни су-
ровини, сообраќајот и врските, како и во областа 
на науката и технологијата, што се значајни прет-
поставки за јакнење на самоуправната економска 
интеграција. 

За надминување на неповолните состојби во 
електростопанството, неопходно е покрај современо 
организирање на сложениот систем на електросто-
панството и совладување на субјективните слабости 
на планот на производството, да се создадат услови 
за нормално одвивање на репродукцијата на оваа 
гранка и реализација на Програмата за изградба 
на електроенергетски објекти, како и да се презе-
мат мерки за штедење на енергијата. 

Зголемените потреби на јаглен за индустриска 
и широка потрошувачка да се намируваат и од по-
вршинските копови на лигнит од рудниците за ја-
глен во Берово и Пискупштина. Со посебен интен-
зитет да продолжат истражувањата, доисЈтражува-
њата и подготовките за експлоатација на доистра-
жените и техничко-технолошки испитани рудни ре-
зерви. 

ОЗТ од земјоделството, Републичкиов комитет 
за земјоделство, шумарство и водостопанство и над-
лежните органи во општината и банките во рамките 
на сите свои надлежности да ги забрзаат подготов-
ките за спроведување на оперативните програми за 
навремено и квалитетно извршување на жетвата и 
откупот, како и да се извршат подготовки за есен-
ска сеидба. За зголемување на обработливите повр-
шини за есенска сеидба неопходно е ОЗТ и општи-
ните да подготват програми за порационално ко-
ристење на земјоделските површини и освојување на 
нови, како и да изнаоѓаат форми на организира-
ност за рационално користење на механизацијата 
и другата земјоделска опрема. 

Носителите на овие активности да изнајдат трај-
ни решенија за современо организирање на агро-
комплексот во Македонија, со заедничка и единствена 
служба за развој и маркетинг, со реорганизација на 
постојните извозно-урозни организации, што е од 
битно значење за развојот на земјоделството. 

Компаративните предности што ги нуди нашето 
поднебје треба рационално и стручно да се користат 
(производство на тутун со типска чистота, производ-
ство на семенски материјали, вино, грозје, јагнешко 
месо). 

Заради отежнатите услови на откупот на јунеш-
ко™ месо, поради забраната на увоз од страна на 
земјите на БЕЗ, да се остварат активности за попол-
нување на стоковните резерви на ниво на земјата, 
Републиката и општините. 

Организациите на здружениот труд и банките, 
да преземат нужни активности за поцелосно и до-
следно спроведување на мерките што се преземаат 
и со кои се создаваат услови за зголемување на про-
изводството, подобрување на состојбите со откуп 
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и промет, а посебно за подобрување на финанси-
ската положба преку каматната политика, регреси, 
целите и други поттикнувачки мерки на економ-
ската политика. 

' Со цел да се обезбеди и зајакне стопанската ак-
тивност во целина, со тоа и на градежништвото, да 
се создадат услови за да се оствари зајакнатата стан-
бена изградба и да се забрза и изградбата на 2.500 
станови за пазар. Истовремено, треба да се разре-
шат определени проблеми сврзани со натамошното 
зајакнување на градежната оператива во Странство, 
посебно со земјите во развој. Да продолжат актив-
ностите на градежните организации својата органи-
зациона поставеност да ја приспособат спрема бара-
њата и обемот _ на потребите во општествениот и 
индивидуалниот сектор. 

Организациите на здружениот труд од желез-
ничкиот сообраќај во соработка со Стопанската ко-
мора на Македонија, врз самоуправна основа да ги 
утврдат и усогласат потребите на стопанството и 
расположливите капацитети во железничкиот со-
обраќај. 

Стопанската комора на Македонија во соработ-
ка со Републичкиот комитет за сообраќај и врски 
да ги презема сите неопходни активности за склучу-
вање и реализација на Самоуправната спогодба за 
здружување на средства наменети за набавка на 
превозни капацитети во железничкиот сообраќај меѓу 
ЖТО — Скопје и поголемите корисници на желез-
нички услуги. 

Во областа на угостителско-туристичкото стопан-
ство, ОЗТ од областа на туризмот и угостителството. 
Стопанската комора на Македонија во соработка со 
Туристичкиот сојуз на Македонија и надлежните 
органи во општините, да преземаат натамошни ак-
тивности и мерки за поорганизирана понуда на ка-
пацитетите на домашниот и странскиот пазар преку 
изработка на заеднички програми. Оттаму неопход-
но е окрупнување на капацитетите преку здружу^ 
вање на трудот и средствата на ОЗТ од овие деј-
ности, при што современата туристичка пропаганда 
треба да овозможи поголема информираност на рас-
положливите туристички капацитети ЈЕО Републиката. 

За развојот на малото стопанство, општините, 
надминувајќи ги отпорите.кои се присутни во досе-
гашниот развој, треба многу помобилно и неодго-
ворно отколку досега да ги реализираат програмите 
за развој на малото стопанство, потпирајќи се пред 
се на организациите на здружениот труд и со соод-
ветни мерки • и инструменти на економската поли-
тика, особено кредитната, со постабилна и подол-
горочна даночна политика да обезбеди сигурност на 
вложување на средствата во сопственост на граѓа-
ните, да се поедностави постапката за добивање 
дозволи и други олеснувања, да го поттикнуваат раз-
војот, особено на дефицитарни занаети. Во таа сми-
сла да се преземат мерки за тгоголемо ангажирање 
на личните средства за основање на договорни ор-
ганизации, занаетчиски задруги и самостојни дуќани 
кои производно се ориентирани. 

2. За надминување на неповолните движења во 
надворешно-трговската размена ОЗТ во соработка 
со Стопанската комора на Македонија да ги интен-
зивираат активностите ?а остварување на сопстве-
ните и заедничките програми за 'извоз по одделни 
производи и валутни подрачја. Производите за из-
воз по својот квалитет, модел, амбалажа и цена да 
бидат атрактивни и конкурентни на странскиот пазар. 

Исто така, надлежните органи покомплексно да 
ги согледаат состојбите во врска со мотивираност 
за извоз на ОЗТ и да се ангажираат за преземање 
дополнителни мерки за зголемување на стимулациите 
и р е ф а к ц и ј е , ОЗТ во рамките на деловните здруже-
нија на ниво на Стопанската комора на Југославија 
да обезбедат поголемо учество во распределбата на 
контигенти и квоти за извоз, особено на тутунот, 
обоените метали и хемиските влакна и да се над-
минат досегашните пропусти за неповолниот трет-
ман на одделни гранки и организации. 

Собранието ги поддржува дополнителните мерки 
во доменот на економските односи со странство, це-
ните, кредитно-монетарната политика и посебно ка-

матната политика, сведување на сите видови потро-
шувачка во рамките на предвиденава со Резолуци-
јата и финансиската консолидација на стопанството, 
што се преземаат на ниво на Федерацијата, а кои ќе 
придонесат за поголема мотивираност на организа-
циите на здружениот труд за поголемо производство 
за извоз. Притоа, Собранието смета при градењето 
на елементите на предложените мерки на ниво на 
земјата да се обезбедат такви-решенија кои ќе соз-
дадат погодност на структурата на стопанството на 
Републиката на транспортните трошоци и друго. 

Потребно е да се преземат и други мерки за 
поттикнување на извозот. За оваа цел, деловните 
банки, во рамките на своите билансни можности, 
да дадат приоритет во кредитирањето на извозните 
активности на здружениот труд и притоа да насто-
јуваат да се обезбедат и определени поволности во 
условите на кредитирање. 

За да се создаде ефикасна надворешно-тргогаска 
мрежа организациите на здружениот труд од областа 
на надворешниот промет во рамките на Стопанската 
комора на Македонија и со ангажирање на Републич-
киот комитет за економски односи со странство и на 
другите непосредно заинтересирани републички ор-
гани на управата, да ги согледаат реалните можности 
за порационална организација на - надворешно-тргов-
ската мрежа во Републиката и да започнат со (Склучу-
вање на самоуправни спогодби за конкретни облици 
на здружување на организациите на здружениот труд 
по области и гранки. 

3. И покрај постигнатите позитивни движења во 
индустриското производство во Републиката, економ-
ско-финансиската состојба на стопанството и бан-
ките е извонредно тешка што ое согле,дува во висо-
ката неликвидност, недостигот на трајни обртни сред-
ства, високи камати, загуби, големи залихи, повисоки 
издвојувана за општа и заедничка, потрошувачка и 
друго. ОЗТ, општините и Републиката прават напори 
за подобрување на состојбите за финансиска и друга 
консолидација потпирајќи се пред се врз 'сопствени 
сили. Меѓутоа, со примената на Законот за санација 
и престанувањето на ОЗТ, Законот за обезбедување 
на плаќањето меѓу корисниците на општествените 
средства и Законот за Службата на општественото 
книговодство, ОЗТ од СРМ објективно ќе се најдат 
©0 мошне тешка состојба што може да има и поли-
тички импликации. 

Во оваа смисла неопходно е да се извршат сите 
неопходни работи сврзани со трансформацијата на 
средствата од примарната емисија во трајни обртни 
средства на организациите на здружениот труд и на 
таа основа во текот на оваа година да се остварат со-
одветни ефекти. Истовремено, Собранието се залага 
во договорените рокови да се донесат и други реше-
нија сврзани за финансиска консолидација во зем-
јата, особено за разрешување на проблемите свр-
зани со курсните разлики. 

За надминување на овие состојби Собранието на 
СРМ го задолжува извршниот совет на Собранието 
на СР1М да ни продолжи започнатите активности во 
Сојузниот извршен совет, како и да се залажи за 
навремено донесување на соодветни мерки од сојуз-
ните органи за решавање на одделни специфични 
проблеми на стопанството и банките во ОР Маке-
донија и СР Црна Гора. 

Тргнувајќи од сложената положба во стопанството 
на Републиката и очекуваните негативни ефекти од 
новите .„пакет мериен" на ниво на земјата, врз стопан-
ството на СР Македонија, се цени дека е неопходно 
да се забрзаат активностите на ниво на Федераци-
јата сврзани со поднесените барања на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија за реализа-
ција на бараната финансиска поддршка, разрешување 
на трајна основа на проблемите со ^уроните разлики 
и солидарното 'учество во разрешувањето на специ-
фичните проблеми околу проектот „ФЕНИ". 

4. Оо оглед на крајно ограничените средства за 
инвестиции во Републиката, да се обезбедат макси-
мални услови расположливите средства да бидат на-
сочени во оние дејности што ќе дадат и најбрзи и 
најголеми производни и доходовни ефекти. Оттаму; 
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тежиште го тре ба да биде ставено на процесот на мо-
дернизација и реконструкција на постојното стопан-
ство и неговото оспособување за поефикасно стопа-
нисување и поголемо вклучување во меѓународната 
поделба на трудот. 

Извршниот совет на Собранието на СРМ да про-
должи со интензивното ангажирање заедно со над-
лежните републички органи и организации, како и 
самите организации на здружениот труд, инвести-
торите и банките во ефикасно разрешување на пра-
шањата за изградбата на ТЕ „Битола III", спроведу-
вање на Заклучоците за комплексот „ФЕНИ" и раз-
решување на сите отворени проблеми за навремено 
завршување на „Тораница". 

Собранијата на општините и самоуправните ин-
тересни заедници да преземат мерки за преиспиту-
вање и усогласување на инвестиционата политика во 
однос на непроизводни и неетон анаки инвестиции и 
да преземат мерки за намалување на даноците и при-
донесите кои се предвидени и воспоставени за фи-
нансирање на овие инвестиции чија изградба, до-
градба и набавка се одлага. 

Средствата на организациите на здружениот труд 
наменети за финансирање на ^производствени ин-
вестиции да се насочат за обртни средства за по-
требите на тековната репродукција. 

5. За изнаоѓање на трајни решенија за надмину-
вање на неповолните состојби на организациите на 
здружениот труд кои работат со загуби најдоцна во 
законскиот рок да донесат санациони програми,' со 
конкретни мерки со кои ќе се дадат такви решенија 
на промените на односите во колективот, технологи-
јата, односот спрема работата, работна и технолошка 
дисциплина, рационализација во работењето, набавка 
на суровини и пласман на производите со кои орга-
низацијата ќе докаже дека по изготвувањето на са-
национата програма и санирање™ на состојбите ќе 
биде шоообна пред се со свои сили во наредниот 
период успешно да стопанисува. Досегашната прак-
тика некои работни организации да очекуваат само 
финансиска помош за покривање на загубите, а на-
редната година повторно да се појават пред општес-
твото со истите-барања, да се елиминира. При ова е 
неопходно банките да ш интензивираат активностите 
за изнаоѓање на решенија за санирање на состојбите, 
при што свој придонес треба да дадат самоуправ-
ните интересни заедници и другите надлежни органи 
и организации. 

ОЗТ Електростопанство на Македонија" и ОЗТ 
од агроиндустрисжиот комплекс кои претставуваат 
жаришта на загуби и кои имаат директно негативно 
влијание врз работата на вкупното стопанство на Ре-
публиката, заедно со своите деловни партнери И 
банките да преземат мерки за санирање на загубите 
во овие комплекси. За надминување на овие проблеми 
да се вклучат пошироките општествено-политички за-
едници со свои мерки и активности. 

6. За намалување на интензитетот на порастот 
на цените, неопходно е доследно и одговорно да 
се спроведуваат комплексните економски мерки на 
Сојузниот извршен совет, од надлежните органи, 
Републиката, општините, ОЗТ и другите самоуправни 
организации и заедници и да се предложат и енер-
гично преземаат соодветни оперативни антиинфла-
циони мерки, со цел да се обезбеди постепено на-
малување на трошоците на производството, зголе-
мување на доходовноста и на ефикасноста во сто-
панисувањето. Исто така, потребно е надлежните 
органи на Републиката да се ангажираат за отстра-
нување на покојните диспаритети на цените кај 
одделни гранки и производи, а особено на стопан-
ската инфраструктура, земјоделството и станбено-
комуналната дејност. 

Во рамките на предвидените мерки и актив-
ности на антиинфлационата п о л и т и к а е особено важ-
но да се преземат одлучни мерки за спречување 
на натамошното прекумерно зголемување на цените, 
односно за спроведување на утврдените мерки кон 
оние кои ја кршат усвоената политика на цени, 
ја повлекуваат стоката од пазар и на друг начин 
го загрозз^вааѓг нормалното функционирање на од-

носите на пазарот и го нарушуваат единствениот 
југословенски пазар. 

Инспекциските органи и другите субјекти да ја 
зајакнат контролата на остварувањето на донесени-
те мерки во областа на пазарев и цените. Во слу-
чај на поголемо отстапување од просечниот месечен 
раст на цените, во рамките на општествената кон-
трола да се преземаат дополнителни мерки вклу-
чувајќи ја и непосредната контрола на цените, по-
себно кон оние организации на здружениот труд 
кои користат монопол на пазарот, притоа да се 
има предвид и нивото на цените на одделни про-
изводи и услуги. 

7. Тргнувајќи од фактот дека невработеноста и 
натаму претставува најтежок социјален, економски 
и политички проблем, неопходно е да се остварува 
приоритетна задача за зголемување на вработува-
њето врз продуктивна основа. За таа цел, Собра-
нието на СРМ во септември ќе ја донесе Програ-
мата за вработување за периодот од 1986 до 1990 
година, која ќе ги мобилизира сг|ге субјекти за-
почнувајќи од ОЗТ, општините и други да донесат 
акциони програми за нејзино остварување до крајот 
на октомври. Собранието на СРМ до крајот на 
септември ќе го донесе Законот за заем за вра-
ботување. / , 

8. Загади создавање на поповолни материјални, 
социјални и други услови на селото, а особено во 
ридско-планш;ските и пограничните подрачја, а со 
цел намалување на миграционите движења и насочу-
вање на популацијата на населението, се задолжува 
Извршниот совет согласно со постојните економски, 
социјални, политички и други определби да пред-
ложи конкретни мерки во рок од три месеци. 

9. Банките, ОЗТ, надлежните органи на управа-
та и другите општествени субјекти, надминувајќи 
ги присутните отпори и локалните општински ин-
тереси, треба да ги забрзаат активностите навре-
мено да се изврши реорганизација на банкарската 
мрежа во смисла на нејзиното окрупнување во Ре-
публиката врз основа на законските определби, со 
што банките треба да станат иницијатори и ор-
ганизатори на остварувањето на заедничките про-
грами за развој, овозможувајќи повисок степен на 
концентрација на општествениот капитал во Репуб-
ликата и јакнење на самоуправните интеграциони 
процеси. 

10. Јакнењето на материјалната основа на здру-
жениот труд треба да биде основна задача на но-
сителите на развојот која треба да се остварува, 
пред се, со економично, рентабилно и попродуктив-
но работење. За остварувањето на оваа задача, по-
требно е покрај активностите на ОЗТ, преку реше-
нија на ниво на земјата и Републиката, пред се 
да се обезбеди смирување на трошковната инфла-
ција, делимично компензирање на камати во зем-
јоделството и извозот, со соодветна царинска и да-
ночна политика. 

11. ОЗТ е неопходно да ги потпишат самоуправ-
ните спогодби по гранки и групации согласно со 
веќе потпишаниот Општествен договор, како и да 
ги усогласат своите правилници за распоредување 
на доходот, чистиот доход и распределбата на сред-
ствата за лични доходи, во рокот определен со 
Законот со кои треба да зајакне мотивираноста за 
производен и креативен труд, да се сузбива урам-
ншшвката, да се отстрануваат неоправданите разли-
ки и да се надминуваат состојбите на обезвредну-
вање на трудот и акумулацијата. 

Потребно е доследно спроведување на поли-
тиката на распределба спрема трудот и покажаните 
резултати од трудот, односно порастот на личните 
доходи да биде во согласност со зголемувањето на 
продуктивноста на трудот. 

Организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници доследно да 
ја спроведуваат утврдената политика во распореду-
вање на доходот и чистиот доход и распределбата 
на средствата за лични доходи, согласно со Резо-
луцијата за 1986 година. Во таа насока треба да 
се усогласуваат правата на работниците во орга-
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низациите на здружениот труд и другите самоу-
правни организации и заедници да располагаат со 
доходот, доколку распоредувањето е во согласност 
со општествените договори, самоуправните спогодби 
со кои тие односи се уредуваат, односно со нив-
ните резултати на трудат и работењето. 

12. Тргнувајќи од присутните проблеми во жи-
вотниот стандард, организациите на здружениот труд 
да преземат мерки и активности за создавање мож-
ност за унапредување на условите за живот и ра-
бота на работните луѓе, за јакнење на нивната 
социјална сигурност, согласно со растот на мате-
ријалното производство, продуктивноста на трудот 
и другите фактори. 

Во секоја организација на здружениот труд при 
донесувањето на програмите за заштита на жи-
вотниот стандард да се вградат мерки за заштита 
на стандардот на вработените со пониски ЛИЧЈШ 
доходи и поголем број на издржувани членови на 
семејството преку средствата за заедничка потро-
шувачка. За ова истовремено да, се -преземат мерки 
на ниво на општествено -политичките заедници, од-
носно гранки и групации. 

13. За остварување на утврдената политика на 
развојот на општествените дејности и постигнува-
ње на нивен поусогласен развој со потребите на 
општеството и материјалните можности на Републи-
ката, поодлучно да продолжат активностите за ква-
литативна трансформација на општествените дејности 
во функција на развојот на општествената репро-
дукција, нивно преструктуирање и порационална и 
поекономична организација, заради постигнување на 
повисок квалитет на услугите и поголем ефект во 
задоволување на заедничките потреби кои се оства-
руваат во овие дејности. Подобрувањето на полож-
бата на овие дејности да се остварува во рамките 
на материјалниве можности на стопанството. 

14. Со оглед на присутните состојби и проблеми 
во општествените дејности и движењето на дохо-
дот во овој период, усогласувањето на растот на 
средствата за задоволување на општите општествени 
и на заедничките потреби треба да се врши со 
номиналниот пораст на доходот по периодичните 
пресметки за периодот јануари и март, јануари и 
јуни и јануари и септември 1986 година, а во рам-
ките на селективн1|те стапки на пораст на одделни 
намени утврдени со Договорот за остварување на 
политиката на издвојување на средства за задоволу-
вање на општите општествени и на заедничките 
потреби во 1986 година. 

Со цел средствата за задоволување на општите 
општествени и на заедничките потреби да се дви-
жат во договорените рамки со Резолуцијата, се за-
должува Извршниот совет на Собраниево на СРМ 
по итна постапка на Собранието на СРМ да му 
предложи прописи со кои сите приходи на опште-
ствено-политичките заедници и на самоуправните 
интересни заедници што ќе се остварат над нивото 
на порастот предвидено со Резолуцијата, да се имо-
билизираат и да се определат намени за нивно 
користење. 

15. Извршниот совест на Собранието на СРМ 
интензивно да се ангажира во разрешувањето на 
проблемите искажани во Освртот врз клучните пра-
шања и активности во врска со спроведувањето на 
Резолуцијата за политиката за остварување на Оп-
штествениот план на СР Македонија за периодот 
од 1986 до 1990 година, во 1986 година и на оства-
рувањето на овие заклучоци. 

16. За остварување на овие цели и задачи неоп-
ходно е ангажирање на севкупниот делегатски сис-
тем од страна на сите работни стручни и опште-
ствени субјекти за остварување на својот дел на 
одговорноста. Притоа, зацврстувањето на самоуправ-
ната положба на работните луѓе и граѓаните, како 
основни носители во одлучувањето за доходот и 
општествената репродукција е основен предуслов за 
јакнење на вкупниот фронт на остварувањето на 
развојните задачи. Собранието на СРМ во практи-
ката на своето дејствување ќе обезбеди поголема 
динамичност, конкретност и ефикасност, како во 

донесување на неопходните мерки, така и во нив-
ното извршување и за тоа редовно ќе ја информира 
делегатската јавност. 

Собранието на СРМ смета дека е неопходно со 
остварување на мерките и активностиве што се 
предлагаат со овие заклучоци истовремено да се 
преземат интензивни мерки и активности за спро-
ведување на мерките што ги предлага Сојузниот 
извршен совејт, а што ќе се донесат во три фази. 

Во тој поглед од особено значење се оние мер-
ки кои се однесуваат на динамизирање на произ-
водството, поофанзивно одвивање и стимулирање на 
извозот, нормализирање на паричните текови во 
репродукцијата, усогласување на понудата и .поба-
рувачката и неопходна афирмација за поефикасно 
и порационално користење на општествените сред-
ства, подигање на квалитативните фактори на сто-
панисувањето врз основа на реалните економски 
критериуми и реални економски категории, со што 
поцелосно и подоследно ќе се остварат определби-
те на долгорочната програма за економска стаби-
лизација. Со оглед на етапното донесуваше на овие 
мерки, потребно е ефикасно организирање на си-
те организации на здружениот труд и надлежните 
органи во Републиката за разработка и нивна до-
следна примена, како и навремено подготвување на 
оние мерки ц̂ /то Републиката, општините и здру-
жениот труд ќе ги донесат во своја надлежност. 
Сите фактори на репродукцијата треба да настоју-
ваат максимално да се изразат позитивните ефек-
ти од примената на мерките. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08—1977 Претседател 
30 јуни 1986 година на Собранието на СРМ, 

С к о пЈе д-р Вулнет Старова, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

Иван Аврамовска е. р. 

/ Претседател 
на Соборот на општините, 

Илија Глигороски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Петар Кар ајанов, е. р. 

393. 
Врз ода ова на член 393, став 1, точка 4 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија. 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОЗИТИВНИ-
ТЕ РАЗЛИКИ ШТО НАСТАНУВААТ ПРИ ПРОМЕ-
НАТА НА ЦЕНИТЕ И ПРИ УВОЗОТ НА ОСНОВНИ-
ТЕ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ-

ТЕ ОД ТУТУН 

1. Одлуката за насочување на средствата на по-
зитивните разлики што настануваат при промената 
на цените и при увозот на основните прехранбени 
производи и преработките од тутун („Службен вес-
ник ка СЕМ" бр. 24/83 и 5/85) престанува да важи. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-1126/1 
26 јуни 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Васил Влашки, е. р. 
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394. 
Врз основа на член 8 од Законот за висината 

на средствата за загарантиран личен доход на рајбот-
ниците во организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на ОРМ" број 27/86), а во согласност со 
претседателот на Републичкиот комитет за труд, 
републичкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

ЗА ИСПЛАТА НА ЗАГАРАНТИРАНИОТ ЛИЧЕН 
ДОХОД 

1. Корисникот на општествени средства што по-
кажал непокриена загуба по завршната смеша, ка-
ко и во други случаи предвидени со закон, износот 
на средствата за исплата на загарантиран личен до-
ход, го утврдува на образецот „ЗЛД" — Пресметка 
на средствата за исплата на загарантиран личен до-
ход, тај е составен дел на ова упатство. 

2. Корисникот на општествени средства на де-
нот на исплатата на загарантираниот личен доход 
и доставува на Службата на општественото книговод-
ство пополнет образец „ЗЛД" во еден примерок, за-
едно со налозите за исплата на аконтациите на лич-
ните доходи. 

3. Паричните вредности во образецот се иска-
жуваат во полн износ, а останатите податоци — во 
броеви со две децимали. 

4. Корисникот на општествени средства што ис-
платува загарантиран личен доход го пополнува об-
разецот „ЗЛД" врз основа на податоците од коло-
ната 5 од образецот — „Посебни податоци кон де-
ловниот резултат во текот на годината — биланс на 
успехот" (Посебни податоци), кој е составен по за-
вршната сметка за претходната година и податоци-
те што Не ги утврди на денот на пополнувањето на 
тој образец и тоа: 

(1) Под реден број 1 се внесува збирот на изно-
сите од реден број 7 до 10 од .образецот — Посеб-
ни податоци, зголемен за износот од сметката 257 
— распоредени средства на чистиот доход за лични 
доходи, кои се однесуваат на чистиот личен доход 
исплатен во тековната година по конечната прес-
метка за претходната година; 

2) Под реден број 2 се внесува податокот од ре-
ден број 56 од образецот — Посебни податоци,-

3) Под реден број 4 се внесува податокот од ре-
ден број 58 од образецот — Посебни податоци; 

4) Под реден број 7 се внесува податокот за стап-
ката на порастот на исплатените чисти лични до-
ходи, објавена од Републичкиот завод за статис-
тика; 

,5) Под реден број 8 се искажува стапката на 
порастот на .исплатените лични доходи согласно со 
Законот. (Стапката на овој реден број изнесува 65°/о 
Од просечната кумулативна стапка на исплатените 
аконтации на чистите лични доходи во стопанството 
на Републиката во тековната година или утврдената 
стапка од Извршниот совет на Собранието на СРМ 
согласно член 5 од Законот). 

6) Податоците за утврдување на просечниот број 
вработени врз основа на часовите за работа се зе-
маат од евиденцијата на корисникот на општестве-
ните средства, која се води согласно со прописите 
за евиденциите во областа на работењето. 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-1781/1 
3 јули 1986 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
м-р Методија Тошевски, е. р 

Образец „ЗЛД" 
П Р Е С М Е Т К А 

на средствата за исплата на загарантиран личен до-
ход за месец 198— година кај организациите 
на здружен труд што покажале непокриени загуби 
по завршната сметка и во други случаи предвидени 

со закон 

- Е Л Е М Е Н Т И . И з н о с 

1. Чисти лични доходи и надоместоци на 
чисти лични доходи за претходната го-
дина 

2. Просечен број вработени врз основа на 
часови на работа во претходната го-
дина 

3. Просечен чист личен доход по работник 
за претходната година (реден број 1 по-
делен со реден број 2) 

4. Број месеци на работење во претходната 
година 

5. Просечен месечен "чист личен доход по 
работник за претходната година (ред. 
бр. 3 поделен со реден број 4) 

6. 90% од износот од реден број 5 
7. Кумулативна стапка на порастот на ис-

платените ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СТ0-
панјството на Републиката 

8. Стапка на зголемување на просечно ис-
платените чисти лични доходи 

9. Реден број 6 зголемен со стапката за 
зголемување на просечно исплатените 
чисти лични доходи од реден број 8 

10. Број на работници за кои се врши ис-
плата на аконтациите на чистите лич-
ни доходи утврдени врз основа на часо-
вите на работа 

11. Износ на средствата за исплата на зага-
рантирани лични доходи (реден број 9 
по реден, број 10) 

Во 198 година 

(потпис на раководителот на 
финансиската служба) 

(потпис на раководителот на 
корисникот на општествени 
средства) 

395. 
Уставниот суд на Македонија, врв основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Македо-
нија и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата одржана на 30 април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 22, став 2 точка 2 и 
став 3 точка 2 и член 29 став 1 од Правилникот за 
основите и мерилата за распоредување на средствата 
за лични доходи, донесен од работниците на Основ-
ната организација на здружениот труд „Информа-
тика и Електроника", во состав на Работната орга-
низација ,Јавор" — увоз-извоз — Битола, со рефе-
рендум одржан на 25 април 1985 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави ,во „Службен весник 
на ОРМ" и .во Основната организација на здруже-
ниот труд „Информатика и Електроника" — Битола 
на начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето за општина Битола и Демир Хисар 
во Битола поведе постапка пред Уставниот суд на 
Македонија за оценување уставноста и законитоста 
на Правилникот означен во точката 1 на оваа одлу-
ка, посебно на неговите членови 22 и 29. Според 
наведите во предлогот, оспорениот Прашалник е про-
тивуставен и незаконит затоа што бил донесен од 
работниците на собир, а не /со референдум, што е во 
спроти,вност со член 463 од Законот за здружениот 
труд. Во однос на член 22 од оспорениот Правилник 
се изнесува мислење дека е противуставен и незако-
нит затоа што не содржи систем за сонови и мерила. 
Најпосле, за член 29 од истиот Правилник се тврди 
дека е противуставен и незаконит затоа што различ-
но го вреднува минатиот труд на работникот здо-
биен во и вон основната организација. 

Во претходната постапка, од доставените писме-
ни докази. Судот утврди дека оспорениот Правилник 
е донесен од работниците на референдум одржан 
на 25 април 1985 година. 

Според член 463 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација на здружени-
от труд самоуправниот општ акт со кој ги утврду-
ваат основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи го донесуваат со референ-
дум. 

Со оглед на тоа што оспорениот Правилник е 
донесен од работниците со референдум, Судот утвр-
ди дека тој не е 1в0 (спротивност со член 463 од За-
конот за здружениот труд. 

5. Судот, понатаму утврди дека членот 22 од 
оспорениот Правилник содржи основи и мерила. Та-
ка, како о ш ови се предвидени: сложеноста на ра-
ботите; стручна подготовка; ниво на раководење; 
интензитет на трудот; работно искуство; „деловна и 
материјална одговорност" и услови на работа, со 
процентите според кои овие основи учествуваат во 
вкупниот број на бодови. Понатаму, во оваа одред-
ба се определени мерилата (бодовите) за секој од 
утврдените аскови, со тоа што во Табеларниот пре-
глед, составен дел на Правилникот, тие се опреде-
лени за секој вработен во Основната организација 
со вкупен број на бодови. 

Со оглед на тоа што оваа одредба содржи осно-
ви и мерила за распределба на средствата за лич-
ни доходи на работниците, Судот утврди дека таа 
не е во несогласност со член 23 став 1 од Уставот 
на СР Македонија, односно дека не е во спротив-
ност со член 127 став 1 од Законот за здружениот 
труд, во/кои е предвидена обврска работниците во 
основните организации да утврдат основи и мерила 
за распределба на средствата за своите лични до-
ходи. Меѓутоа, иако оваа одредба содржи основи 
и мерила, Судот по сопствена иницијатива утврди 
дека таа по еден основ е неуставна и незаконита. 
Имено, членот 22 од оспорениот Правилник, во де-
лот означен во точката 1 од одлуката, како основ 
за распределба на средствата за лични доходи, по-
крај сложеноста ја предвидува и стручната подго-
товка, како посебен и самостоен основ. 

Судот смета дека стручната подготовка не е 
предвидена во .членот 129 од Законот за.здружениот 
труд како посебен и самостоен основ, туку како 
елемент на основот сложеност. Пораде* тоа, струч-

ната подготовка не може да биде предвидена како 
посебен и самостоен основ, покрај основот сложе-
ност. Доколку, пак, таа е предвидена како посебен 
и самостоен основ, тоа значи нејзино двојно вред-
нување, што не е во согласност со уставното начело 
на распределба според трудот. 

Со оглед на тоа што во член 22 од сторениот 
Правилник стручната подготовка е предвидена како 
посебен и самостоен основ, покрај основот, сложе-
ност, Судот утврди дека оваа одредба не е во со-
гласност со уставното начело на распределба според 
трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и во член 126 став 1 од Законит за здру-
жениот труд, односно дека е во спротивност со член 
129 од Законот за здружениот труд. 

6. Најпосле, Судот утврди дека со член 29 од 
оспорениот Правилник минатиот труд на работни-
ците различно е вреднуван и тоа за секоја година 
работно искуство во Основната организација прес-
метковната основа се зголемува за 0,6°/о, додека 
вон основната организација за 0,4% 

Согласно алинеја 3 на член 2 од Законот за 
здружениот труд, правото на работа со општестве-
ни средства што го стекнува секој работник во 
здружениот труд е основа за остварување на него-
вите права, обврски и одговорности од здружениот 
труд. Работејќи во здружениот труд со средства за 
производство во општествена сопственост, работни-
ците создаваат доход кој има општествен карактер. 
Работејќи и создавајќи доход со општествени сред-
ства, работниците стекнуваат и минат труд кој ис-
то така има општествен карактер, без оглед на 
тоа дали е стекнат во една или повеќе организации 
на здружениот труд. 

Судот смета дека различното вреднување на ми-
натиот труд во и вон основната организација прет-
ставува неоправдано правилег,ирање на оние работ-
ници кои минатиот труд го стекнале во основната 
организација. Кога основната организација ќе го 
преДВИЈЦИ минатиот труд како основ за распределба 
на средствата за лични доходи, треба да поаѓа од 
општествениот карактер на средствата за производ-
ство и придонесот на работникот во зголемувањето 
на доходот не само на основната организација, ту-
ку и на општествениот доход во целина. Тргнувај-
ќи од ваквиот карактер на кинатиот труд, Судот 
смета дека различното вреднување на минатиот ТРУД 
стекнат во и вон основната организација, создава 
нееднаквост меѓу работниците при распределбата на 
средствата за лични доходи, поради што одредбата 
која тоа го предвидува не е во согласност со устав-
ното начело на еднаквост. 

Со оглед на тоа што во член 29 од оспорениот 
Правилник минатиот труд на работниците е различ-
но вреднуван во зависност од тоа дали е стекнат 
во и вон основната организација, Судот утврди дека 
оваа одредба не е во согласност со уставното начело 
на еднаквост на граѓаните во нивните права, утврде-
но во алинеја 9, став 3, Оддел И на Основните 
начела и во член 204 од Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 191/185 
14 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

256. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот 

на Самоуправната интер ©ана заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен .весник на СРМ" бр. 3/84), а во врска со член 
3.1 став 1, член 56, 67 и 143 од Законот за пензис-
кото и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Стату-
тот на Заедницата и член 2 од Општествениот дого-
вор за усогласување на пензиите в<о СР Македонија, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 24 јуни 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ПРЕДВИДЕНИ-
ОТ ПОРАСТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХО-

ДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Старооните, инвалидските л семејните пензии, 

материјалното обезбедување на вдовица односно вдо-
вец, паричниот надоместок за пензија остварена во 
странство и паричните надоместоци во врска со пра-
вото на преквалификација или доквалификација и 
соодветно вработување на инвалидите на трудот со 
преостаната работна способност, аконтативно се 
усогласуваат за 55 насто, што претставува дел од 
предвидениот пораст на номиналните лични доходи 
на работниците во општествениот сектор во Репуб-
ликата .во 1986 година. 

Пензиите и паричните надоместоци усогласени 
според Одлуката за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со предвидениот 
пораст на номиналните лични доходи во Република-
та во 1986 година („Службен весник на СРМ" бр. 
6/86) до процентот од став 1 на овој член се усо-
гласуваат уште за 25 насто. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 

изврши и на пензиите на учесниците во НОВ од 
пред 9 септември 1943 година определени од гаран-
тираната пензиска основа, најнискиот износ на пен-
зиите како и на пензиите со кои се исплатува дода-
ток на пензијата, на износот на гарантираната пен-
зија, најнискиот износ на пензијата одношо на пен-
зијата и додатокот на пензијата определени за 1986 
година според соодветните одлуки. 

Член 3 
Со процентот од член 1 на оваа одлука се усо-

гласуваат и највисоките пензии остварени заклучно 
со 30 јуни 1986 година. 

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1986 
година се зголемуваат до износот на пензијата опре-
делен врз основа на остварените лични доходи и на-
вртениот пензиски стаж, но најмногу до износот 
на највисоката пензија во 1986 година зголемен за 
процентот од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука при-

паѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисни- -
ците чија последна година од работата во смисла 
на член 25 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување е 198'6 година, 
односно во чија пензиска основа се заеметани це-
лосно или делумно личните доходи односно основи-
ци на осигурување остварени во 1986 година. 

Најнискиот износ на пензија и пензиите со кои 
се исплатува додаток на пензијата се усогласуваат 
без оглед на последната година од која се засме-
тати личните доходи во пензиската основа. 

Член 5 
Дел од усогласувањето од член 1 на оваа од-

лука припаѓа и на пензиите на работниците во ор-
ганите на управата надлежни за внатрешни работи 
и семејните пензии изведени по тој основ сразмерно 
на бројот на месеците од 1986 година во кои при-
мале пензија согласно член 137 став 2 од Зако-
нот за внатрешни работи („Службен весник на СВМ" 
број 37/80). 

Член 6 
Како основица за определување износот на усо-

гласувањето од член 1 на оваа одлука се зема из-
носот на пензијата, материјалното обезбедување, од-
носно паричниот надоместок усогласени според по-
растот на (номиналните лични доходи во Републиката 
во 1985 година што на корисникот му припаѓа на 
1 јануари 1986 година. 

Член 7 
Пензијата со додатокот на носител на „Парти-

занска споменица 1941" со усогласувањето од член 1 
на оваа одлука не може да го надмине износот оп-
делен според член 9 став 3 од Законот за основните 
права на носителите на „Партизанска споменица 
1941". 

Член 8 
Усогласувањето на пензиите и паричните надо-

местоци според оваа одлука ќе се изврши по служ-
бена должност, без донесување на решение. 

Член 9 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа од 

1 јануари 1986 година. 

Член 10, 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-1622/1 
24 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

257. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/84), а во врска со член 31 
»од Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
23/Ѕ2, 77/82 и 5/85)л и член 32 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 18/83), Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 24 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЕНЗИИТЕ 

ОСТВАРЕНИ ВО ОДДЕЛНИ ПЕРИОДИ ДО 30 
ЈУНИ 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се усогласуваат етарооните, ин-

валидските и семејните пензии остварени во оддел-
ни периоди според прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување што се применувани до 30 
јуни 1983 година со пензиите остварени во периодот 
од 1 јули 1966 година до 30 јуни 1983 година. 

Член 2 
Усогласувањето на пензиите во смисла на член 

1 од оваа одлука ќе се изврши на тој начин што 
пензиите на кои како последна година од која се 
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засметати личните доходи за утврдување на пен-
зиската оанша е годината: 

• ;1966 за 
1967 за 
1969 за 
1970 за 
(1971 за 
1972 за 
1974 за 
1981 за 

1.5 насто, 
5,7 настао, 
2.6 насто, 
3,0 насто, 
12,2 насто, 
4,3 насто. 

12,1 насто, 
9,5 насто. 

Член 3 
Семејните пензии остварени по омртта на оси-

гуреникот односно корисникот на старосна или ин-
валидска пензија се усогласуваат според соодветниот 
процент под услови и на начин предвиде™ во член 
2 на оваа одлука. 

Член 4 
На корисниците на најнизок износ на пензија 

и на корисници,те на боречка пензија определена од 
гарантирана пензиска основа, според член 2 на оваа 
одлука се усогласува пензијата определена од ме-
сечниот просек на личните доходи и вкупниот пен-
зиски стаж доколку е тоа за нив поповолно. 

Член 5 
Усогласувањето на пензиите според оваа одлу-

ка ќе се изврши на износот ка пензијата, без дода-
токот на пензија, која на корисникот на пензија му 
припаѓала на 1 јануари 1986 година заедно со усо-
гласувањето на пензиите од 64,7" насто. 

Член 6 
Усогласувањето на пензиите според оваа одлука 

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

Член 7 
Оваа одлука влегува 1во (сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СВМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 02-1623/1 
24 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

258. 
Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот 

на Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на ОРМ" бр. 3/84), а во врска оо член 
31 од Законот за основните права од пензиското и 
'инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
број 23/82, 77/82 и 5/85), и член 32 од Законот за 
пензикжото и инвалидското осигурување („'Службен 
весник на СВМ" бр. 18/83), Собранието на Сам.оуп-
раЈвната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 24 јуни Д986 година ,донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЕНЗИИТЕ 

ОСТВАРЕНИ ПО 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се усогласуваат нивоата на ста-

росните, инвалидските и семејните пензии остваре-
ни по 1 јули 1983 година определени од пензиска 
обнова утврдена врз основа на член 24, 40 став 2 и 
член 53 став 2 од Законит за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, со пензиите 
остварени од 1 јули 198.3 до 30 јуни 1984 година 
на кои во пензиска основа се заем етапи остварени-
те лични доходи заклучив со 1983 година. 

Член 2 
Усогласувањето на пензиите од члан 1 на оваа 

одлука ќе се изврши на следниот начин: 
— пензиите на корисниците на пензија остваре-

ни во периодот од 1 јули 1984 до 30 јуни 1985 го-
дина кај кои во (пензиската обнова се засметали лич-
ните доходи остварени во 1984 година како последна 
година од работата се усогласуваат за 7,8 насто,-

— пензиите на корисниците на пензија оства-
рени во периодот ОД 1 јули 1985 до 30 јуни 1986 
година кај кои во пензиската о^снова се засметали 
личните доходи остварени во 1985 година како пос-
ледна година од работата се усогласуваат за 26,2 
насто. 

Член з 
Семејните пензии остварени по смртта на оси-

гуреникот односну корисникот на старосна или ин-
валидска пензија се усогласуваат |СО соодветниот про-
цент под услови и на начин предвиден во член 2 на 
оваа одлука. 

Член 4 
На .корисниците на најнизок износ на пензија и 

на корисниците на боречка пензија определена од 
гарантирана пензиска обнова, според член 2 од оваа 
одлука им се усогласува пензијата определена од 
месечните просеци на остварените лични доходи и 
вкупниот пензиски стаж до колку е тоа за нив по-
поволно'. 

Член 5 
Усогласувањето на пензиите според оваа одлука 

ќе се изврши на износот на пензијата, без додато-
кот на пензија, што на корисниците им припаѓа на 
1 јануари 1986 година, односно пензиите на корисни-
ците кои ќе остварат право на пензија до 30 јуни 
1086 година. 

Член в 
Усогласувањето на пензиите по оваа одлука ќе 

се изврши по службена должност, без донесување 
на решение. 

Член 7 
Оваа одлука влегува (во сила осмиот де1н од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. 

Бр. 02-1624/1 
24 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Анастас Милевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
СТРУМИЦА 

259. 
Врз основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/86) и член 
22 став 8 од Статутот на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита — Стру-
мица, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — 
Струмица, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА 

СТРУМИЦА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на организациите на здружен 
труд, личниот доход од работен однос од нестопан-
ство, земјоделска дејност и самостојно вршење на 
•стопанска и нестопанска дејност, по кои ќе се обез-. 
бедуваат средствата на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита — Струмица 
за 1986 година. 
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Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

општинската самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Струмица, за 1986 година ќе из-
несуваат: 

— придонес од доходот на организациите на 
здружен труд 0,50%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанство 0,20%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 1,50%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска дејност 0,34%. 

Член 3 
Организациите на здружениот труд од основно-

то и средното насочено образование и од социјал-
ната заштита, ќе плаќаат придонес од личен доход 
од работен однос во висина од 50% од утврдената 
Стапка во член 2 алинеја 2 на оваа одлука, однос-
но 0,10%. 

Организациите од општествената заштита на де-
цата ќе плаќаат придонес од личен доход од рабо-
тен однос во висина од 70% од утврдената стапка 
по член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,14%. 

Член 4 
Обврзници на придонесот на социјална заштита 

од доходот се основните организации на здружен 
труд и другите корисници на општествени средства, 
распоредени со Одлуката за утврдување на стопан-
ските и нестопанските дејности („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 14/77) во областа на дејноста од 01 до 11. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
доходот на организациите на здружениот труд од 
став 1 на овој член претставува остварениот доход. 

Член 5 
Обврзници на придонесот за социјална заштита 

од личен доход од работен однос се работниците 
што остваруваат личен доход од работен однос. 

Член 6 
Обврзници на придонесот за социјална заштита 

од личен доход се и работните луѓе што самостојно 
вршат земјоделска, стопанска и вонстопанска деј-
ност. Утврдување на наплатата на придонесот за 
социјална заштита го врши Одделението на општес-
твени приходи на општината во роковите и на на* 
чин пропишан со Законот за даноците на граѓаните. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила од наредниот дел 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. I. 1986 година. 

Бр. 08-53/1 
23 април 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Борка Тасева, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 
260. 

Врз основа на член 7, 14. 20, 25 и 27 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на културата 
(„(Службен весник на СРМ" бр. 5/74, 16/74, 9/78, 41/81 
и 25/84) и член 21 точка 6 од Статутот на Општин-
ската заедница на културата — Титов Велес, Собра-
нието на Општинската заедница на културата — 
Титов Велес, на седницата, одржана, на 24. I. 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 

1986 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите од доходот на основните организации на 
здружен труд и од личен доход од работен однос, 

за обезбедување на средства на Општинската заед-
ница на културата за задоволување на договорените 
заеднички потреби во областа на културата од општ 
интерес за Општината. 

Член 2 
За 1986 година се утврдуваат следните стапки на 

придонесите на Општинската заедница на културата 
— Титов Велес, и тоа: 

— придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд 0,55%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
0,40%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од самостојно вршење на стопанска дејност 0,15%; 

— придонес од личен доход од самостојно 
вршење на нестопанска дејност 0,15%; 

—• придонес од личен доход на работниците 
кои се занимаваат со земјоделска дејност 0Д5%. 

. Член 3 
Обврзниците од придонесот од доходот се ос-

новните организации на здружен труд од областа 
на стопанството распоредени со Одлуката за утвр-
дување на стопанските и вонстопансќите дејности 
(„(Службен лист иа СФРЈ" бр. 14/77 и 18/80), во об-
ластите на дејностите од 1 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот на ос-
новните организации на здружен труд претставува 
остварениот доход. 

Член 4 
Обврзниците на придонесот од личен доход се 

работниците кои остваруваат личен доход од рабо-
тен однос од нестопанството распоредени со Одлука 
за утврдување на стопанските и вонстопанските деј-
ности, во областа на дејностите од 12 до 14. 

Член 5 
Се ослободуваат делумно од плаќање на придо-

нес од личен доход вработените во основното и 
средното насочено образование од Титов Велес, во 
висина од 50% во однос на стапката 0,40%) член 2 
став 1 алинеја 2 од оваа одлука. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 08-846/1 од 26. ХИ. 1984 
година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето/ а ќе се применува од 1. I. 1986 година, и 
ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија". 

Бр. 08-31 
24 јануари 1986 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Андон Бујуклиев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП 

261. 
Врз основа на член 105 од Законот за здрав-

ствената заштита и член 135 од Статутот на Опш : 

тинската заедница, за здравствена заштита, Собра-
нието на Општинската заедница за здравствена заш-
тита — Штип, на седницата на Собранието, одржана 
на 8. IV. 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВСТВЕН 

НА ЗАШТИТА ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува стапката за здру-

жување на средствата за здравствена заштита за 
1986 година. 

Средствата за здравствена заштита во Заедница-
та за здравствена заштита се здружуваат врз основа 
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на Програмата за работа и развој на Општинската 
заедница за здравствена заштита, по стапка од 10,00°/о 
од бруто личниот доход и другите примања. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство за работници испратени 
на работа во странство од основните организации на 
здружен труд (деташирани работници), се опреде-
лува по стапка од 25% од утврдената основица, што 
ја претставува месечниот просечен личен доход на 
работната организација исплатен во годината што и 
претходи на годината во која е испратен работникот 
во странство, односно просечниот месечен нето ли-
чен доход во матичната организација остварен во 
претходната година на сите работници од катего-
ријата што ја има деташираниот работник за ра-
ботници кои не оствариле личен доход во претход-
ната година. 

Основицата од претходниот став се исплатува во 
текот на годината како аконтација. По завршната 
сметка утврдените основици се пресметуваат и упла-
туваат зголемени со просекот на зголемениот личен 
доход во матичната организација според претходната 
година. 

Член 3 
За лицата кои работат по договор за дело се 

пресметува и придонес за здравствена заштита во 
случај несреќа на работа и професионално заболу-
вање, по стапка од 6% од исплатениот надоместок. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат об-

врзниците на придонес на начин утврден со Закон 
и Статут на Заедницата. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. IV. 1986 година. 
Одлуката ќе се објави в о ' „Службен весник на СР 
Македонија". Со денот на влегувањето во аила на 
оваа одлука, престанува да важи Одлуката за здру-
жување на средства за здравствена заштита. 

Број 06-26/2 
8 април 1986 година 

Штип 
Претседател, 

Трајче Гелев, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I Скопје објавува дека 
во спорот за неосновано збогатување помеѓу ту-
жителот Стопанска Банка — Основна банка — Скоп-
је и тужениот Шандуловски Зоран, ул. „Букурешка" 
бр. 135, Скопје, а сега со непозната адреса на жи-
веење, вредност 83.968,10 динари, во смисла на член 
84 ст. 2 т. 4 му е поставен привремен застапник. 

За привремен застапник е назначен адвокатот 
Владимир Манојлев од Скопје кој ќе го застапува 
тужениот се додека истиот или негов полномошник 
не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XI 
П. бр. 3928. (93) 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје по-
крената е постапка за амортизација на чекови из-
дадени на предлагачот Тасковски Јованче од про-
тивникот ЈИК Банка-Деловна единица — Скопје, по 
тековна сметка број 40100—621—21—8071—84011266, 
и тоа чекови под број 3409807—3409810 кои се 

• украдени. 

Се моли секој оној кај кого се наоѓаат овие 
чекови или кој нешто знае за' овие чекови да се јави 
во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огла-
сот. Во спротивно, постапката за амортизација на 
чековите ќе п(родолжи. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. 
бр. 135/86. (94) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Општинскиот суд во Битола, со судијата поеди-
нец Тодорка Шишковска, решавајќи во вонпроцес-
ниот предмет, за расправање на оставината на ум-
рената Божна Ефтимова, издава оглас. 

Се повикува секој кој полага право на наследу-
вање врз оставината на умрената Божна Никола 
Ефтимова поранешна домаќинка од Битола, ул. 
„Стрмашево" бр. 3 да се пријави на судот во рок 
од една година од денот на објавувањето на огла-
сот. 

Ако по истекот на горниот рок не се јави ни 
еден наследник целокупната оставина на умрената 
ќе биде расправена според податоците со кои рас-
полага судот. 

Од Општинскиот суд во Битола, О. бр. 274/86. 92 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Општинскиот суд во Охрид како вонпроцесен 
суд, составен од судијата Никола Карамешиноски 
како вонпроцесен судија, со записничарот Цанка 
Кувенџиева, решавајќи по предлогот на Ѓоко Са-
вин од Охрид, за поништување на исправа издава 
оглас. 

Се повикува секоја1 организација или поединец-
граѓанско лице што ќе дознае или пронајде чекови 
на тековна сметка од Експозитурата* на Љубљанска 
банка — Охрид, издадени на 17. III. 1986 година 
ПОД бр. 0849041 до број 0849050, 10 чекови ОД КОИ 
се изгубени пековме под број 0849047, 0849048, 
0849049 и 0849050, да го извести овој суд или Експо-
зитурата на Љубљанска банка — Охрид, во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на СРМ" и на огласните табли во Оп-
штинскиот суд — Охрид и Експозитурата на Љуб-
љанска банка — Охрид. ^ 

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПП. бр. 
126/86. (91) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка по предлог на предлагачот Јен-
дровски Столе од е. Теарце, за утврдување на 
смртта на лицето Перовска Вела од е. Теарце. 

Се повикува лицето Перовска Вела од е. Теар-
це, како и секој друг кој знае за нејзиниот живот, 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Во спро-
тивно, ќе се докаже смртта на лицето Перовска 
Вела. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 284/86. (96) 

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е пос-
тапката по основ на купопродажба по тужбата на 
тужителот Азизи Мејди Мустафа од е. Урвич, про-
тив тужениот Алии Шукрија Беќир од е. Урвич, 
а сега со непозната адреса во Турпија. Вредност 
на спорот 100.000 динари. 

Се повикува тужениот Алии Шукрија Беќир од 
е. Урвич, а сега со непозната адреса во Турција, 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку 
тоа не го стори, преку Центарот за социјални ра-
бати — Тетово ќе му биде определен привремен 
старател кој ќе ги застапува неговите интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П, бр. 1918/85. 
(97) 
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РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени 
ето Срег. бр. 328 од 28. III. 1986 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1631-10-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Работната организација за основно воспи-
тание и образование „Илинден" О. Сол. О. со ООЗТ 
— Скопје, ООЗТ Централно основно училиште „Ки-
рил и Методи", е. Кучевиште — Скопје, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Бочка-
рова Даница, директор, без ограничување, а се за-
пишува како нов застапник Ѓаковиќ Милена, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
328/86. (153) 

Окрз^жниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 332 од 28. III. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1828-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Електроинсталатерската 
сервисна задруга „Ампер" со Р. О. кеј „13 Ноем-
ври" кула 11/9 — Скопје, со следните податоци: До-
сегашниот в. д. директор Бошков Часлав се именува 
за директор на задругата, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
332/86. . (154) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 287 од 27. III. 1986 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1981-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на својството на лицето овлас 
тено за застапување на Земјоделската сточарска за-
друга „Интсркооп", Р. О. е. Глумово — Скопје, со 
следните податоци: Досегашниот застапник в. д. ди-
ректор Рамадан Бајрами се запишува како директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
287/86. (156) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 336 од 3. IV. 1986 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-2057-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар здружувањето на деловна заедница под 
фирма: Деловна заедница на ветеринарните органи-
зации — Скопје, со одговорност на членката за чија 
сметка е преземена обврската, ул. „Лазар Поп Трај-
ков" бр. 5-7 — Скопје. 

Деловната заедница е организиран? со самоуп-
равна спогодба за здружување на ветеринарните ор-
ганизации од 18. III. 1986 година усвоена на рефе-
рендум на членките. 

Основачи на деловната заедница се: 
Ветеринарен институт „Скопје" — Скопје и ве-

теринарните станици Куманово, Титов Велес, Крато-
во и Валандово. 

Основни дејности: 
— заедничко планирање на развојот* 
— испитување на пазарот и заеднички настап 

на домашниот и странскиот пазар; 
— здружување средства за финансирање на з̂а-

едничката програма за развој, стабилизацијата и 
производството и условите на работењето на член-
ките ; 

— заедничко настапување кон општествено-поли-
тичкитс заедници, комори, 'банките и другите орга-
низации и асоцијации; 

— управување на работата и внатрешната орга-
низација на членките; 

— определени прашања од планирањето и обра-
зованието на кадрите; 

— определени прашања од општествената само-
заштита и општонародната одбрана; 

— проектирање, изработка на инвестициони про-
грами, елаборати и инженеринг; 

— организирање на заедничка информативна 
служба (издавачка дејност); 

— организирање на снабдување со лекови, сточ-
на храна и додатоци, инструменти, опрема и други 
материјали за репродукција; 

— управување на поцелосниот развој и користе-
њето на научно-истражувачката работа,-

— унапредување на соработката со организаци-
ите на здружениот труд, месните заедници, земјо-
делските задруги и индивидуалните земјоделски про-
изводители и одгледувачи на стока со цел за подо-
брување на квалитетот и репродукцијата на сточниот 
фонд во СРМ и пошироко; 

— поттикнување на здружувањето на трудот и 
средствата помеѓу здружените организации — член-
ки на Деловната заедница и на овие со другите ор-
ганизации, со цел користење на научните и струч-
ните знаења, технологија и обезбедувањето на ма-
теријалните услови за унапредување на производ-
ството и проширување на сточниот фонд, како и на 
други видови производство; 

— извршување на други работи утврдени со за-
едничката програма за деловната заедница. 

Во правниот промет со трети лица Деловната за-
едница истапува во име и за сметка на здружените 
организации — членки на Деловната заедница. 

За обврските во вршењето4 на работите на Де-
ловната заедница одговараат организациите — член-
ки на Деловната заедница за чија сметка тие се 
преземаат. 

Лице овластено за застапување е Цане Лејков-
ски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
336/86. (157) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 135 од 20. III. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1731-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето со законот на задругата под 
фирма: Задруга за хемиско чистење, ремонт и оп-
равка на енергетски постројки и садови под прити-
сок „Енергетика", Р. О. — Скопје, ул. „Ш_Маке-
донска бригада" бб. 

Занаетчиската задруга е основана со Самоуправ-
ната спогодба за здружување на трудот и средствата 
на 17. IV. 1982 година. 

Во задругата се здружени следните задругари: 
Белковски Драгољуб, Белковска Светлана, Величев-
ски Чедо, Стојановски Владимир и Урдовски Драги. 

Основни дејности: . • 
— останати услуги на металопреработувачкото 

занаетчиство; 
— хемиско чистење, ремонт и оправка на енер-

гетски постројки и садови под притисок. 
Во правниот промет со трети лица задругата ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата емчат и здружените 
занаетчии во висина на здружениот влог кој изне-
сува 10.000 динари (супсидијарна одговорност) за се-
која обврска. 

Лице овластено за застапување е Белковски Дра-
гољуб, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
135/86. (158) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 122 од 21. III. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-10-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената — проширувањето на споредната 
дејност на Земјоделската задруга „Слобода" — Ста-
ница Зелениково — Скопје, со следните податоци: 
се запишува промената — проширувањето на спо-
редната дејност СО: 

— производство на текстил и конфекција. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 

122/86. (159) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 111 од 3. III. 1986 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-337-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето на работната организација Гим-
назија „Јосип Броз Тито", Ц. О. — Скопје, ул. „Иво 
Рибар Лола" бб., со следните податоци: Се запишува 
бришењето на работната организација Гимназија „Јо-
сип Броз Тито", Ц. О. — Скопје. 

- Од Окружниот стопански суд во Скоте, Срег. бр. 
111/86. (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег.. бр. 257 од 17. III. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-243-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Работната организација Марксистички цен-
тар „Мито Хаџи Василев-Јасмин", Ц. О. — Скопје, 
ул. „Иван Милутиновиќ" бб, со следните податоци: 
Се брише досегашниот законски застапник Ѓоко То-
зи, в.д. директор, а како нов застапник се запишува 
Борис. Атанасова™, директор без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
257/86. (161) 

Лице овластено за застапување е Амир Буровиќ, 
работоводител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
201/86. (164) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 200 од 13. III. 1986 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-2051-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето под фирма: 
Занаетчиска услужна задруга „Металопластика", Р. 
О. — Скопје, булевар „Партизански одреди" бр. 18, 
ЦО Центар. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 25 ноември 1985 година. 

Основачи на задругата се: Петровски Драгољуб, 
Спасов Спасо, Петковски Јове, Петровски Раде, Кур-
теши Рецеп и Јанковиќ Сузана. 

Основни дејности: 
— браварска дејност; 
— лимарска дејност; 
— производство на пластични елементи. 
Во правниот промет со трети лица задругата ис-

тапува во свое име и за своја сметка. 
Лице овластено за застапување е Петровски А. 

Драгољуб, в. д. директор, без ограничување. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата сторени во правниот 
промет со трети лица одговараат здружените за-
наетчии во висина на здружениот влог од 10.000 ди-
нари за секоја обврска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Снег. 
бр. 200/86. (165) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 313 од 18. III. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-314-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Училиштето за средно образование „Зеф-
Љуш Марку", Ц. О. нас. Карпош III — Скопје, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Ахмет Хајдари, директор, без ограничување, а се за-
пишува за нов застапник Исмет Рамадани, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
313/86. (162) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 380 од 7. IV. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1880-11-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „9 Ноември", Н. Сол. О. 
со ООЗТ — Титов Велес, ООЗТ Полно основно учи-
лиште „Рајко Жинзифов" — е. Долно Оризари, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Јовиќ Божидар, в. д. директор, без ограничу-
вање, а се запишува новиот застапник Дамчевски 
Костадин, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 380/86. ' (166) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решени-
ето Срег. бр. 201 »од 19. III. 1986 година, на регистар-
ска влошка б|р. 1-2052-0-0-0, го запиша во судскиот (ре-
гистар основањето и конституирањето на ДОЗТ под 
фирма: Договорна организација на здружен труд за 
зидарски и градежно-занаетчиски работи „Солидар-
ност", Ц. О. — Скопје, ул. „Методија Митевски" бб. 

Договорната организација на здружен труд е ос-
нована на 25. IV. 1985 година. 

Основачи на ДОЗТ се: Амир Буровиќ, Мурсат 
Буровиќ, Слободан Саздовски, Реад Рожиќ и Благоја 
Насовски. 

Основни дејности: зидарски, градежно-занаетчи-
ски, молерски, фасадерски, керамичара^, кодоинста-
латерски, изработка од дрво, столарска - и металов 
преработувачка дејност — лимарска. 

Во правниот промет со трети лица договорната 
организација истапува во свое име и за своја сметка. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица ДОЗТ одговара со сите свои сред-
ства. 

Окружниот стопански суд во Штип, со решени-
ето Фи. бр. 22 од 1. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-50-0-0, го запиша во судскиот регистар 
основањето на деловната единица 33 „Слога" — е. 
Истибања, под фирма: Земјоделска задруга „Слога" 
со ^неограничена солидарна одговорност, е. Истиба-
ња — Виница, деловна единица Штедно-кредитна 
служба со седиште во е. Истицања — риница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
22/85. (171) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решени-
ето Фи. бр. 35 од 28. И. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-551-0-0, го запиша во судскиот регистар 
престанокот на ООЗТ поради здружување Центар за 
предучилишно основно образование и воспитание 
„Гоце Делчев" — Делчево, со следните податоци: 
Се брише ООЗТ „Маршал Тито" — е. Град, во состав 
на Центарот за предучилишно и основно образова-
ние и воспитание „Гоце Делчев" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи., бр. 
35/85. (172) 
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Окружниот стопански суд во Штип, со решени-
ето Фи. бр. 34 од 28. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-551-0-0, го запиша во судскиот регистар 
престанокот на ООЗТ поради здружување со след-
ните податоци: Се брише ООЗТ — ОУ „Вера Јоциќ" 
— е. Саса во состав на Центарот за предучилишно 
и основно образование и воспитание „Гоце Делчев" 
— Делчево.^ 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
34/85. (173) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решени-
ето Фи. бр. 353 од 9. III. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-521-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластеното лице за застапу-
вање на РО „Радио Кочани" — Кочани, ул. „29 Но-
ември" бб, Кочани, со следните податоци: Се ме-
нува досегашниот директор Серафимов Симеон и 
се поставува за в. д. директор Христова Ленче, Ко-
чани, за да ја застапува, претставува и потпишува со 
неограничени овластувања во правниот промет РО 
Радио Кочани — Кочани., 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр, 
353/79 <174> 

Окружниот стопански суд во Штип, со решени-
ето Фи. бр. 92/85 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Земјоделска задруга „Агромаркет" — е. Добрејци, 
Струмичко, со следните податоци: За директор на 
Земјоделската задруга „Агромаркет" — е. Добрејци 
е избран Ванчо Александар Дробаров од е. Добреј-
ци, кој има неограничени права да ја застапува за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
82/85. <175> 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Бај-
рам Баки, е. Бојане, Скопје (1) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ше-
риф Богучан, е. Коњари, Скопје. (2) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Абду-
ла Делири, Скопје. (3) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име Со-
ња Славковић Скопје. (4) 

Воена книшка, издадена во Белград на име 
Славчо Донев, Белград. (5) 

Воена книшка, издадена во Дервента на име 
Стево Јовановски, Скопје. (6) 

Уверение за занаетчиски дуќан на име Јован 
Василев, Радовиш. (7) 

Свидетелство за VIII одделение на име Славчо 
Митев, Радовиш. (8) 

Работна книшка на име Даут Сакипи. Скопје. (9) 
Свидетелство за завршен испит, издадете о;д 

ГУЦ „Здравко Цветковски" Скопје на име Тодор 
Христов, Скопје. (10) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Мито Џајкоски, Скопје., (11) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Зекир Касан, Скопје. (12) 

Ученичка книшка за завршено I година, издаде-
на од Гимназијата „Цветан Димов" Скопје на име 
Огнен Стефановски, Скопје. (13) 

Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Гимназијата „Орце Николов", Скопје на име 
Едмонд Похуми, Скопје. (14) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Крсто 
Јовановски, Скопје. (15) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Трговоски училишен центар Скопје на име Слобо-
дан Маневски, Скопје. - (16) 

Ученичка книшка на име Никола Кочаски, При-
леп. (17) 

Лична карта на име Маре Кодинец. Прилеп. (18) 
Пасош бр. МВ 025054, издаден од СВР Прилеп, 

на име Мевлуд Асоноски, Прилеп. (19) 
Книшка на име Виолета Божиновска, Прилеп. (2) 
Ученичка книшка на име Мирка Петрова, При-

леп. (21) 
Ученичка книшка на име Валентина Каракутова, 

Прилеп. (22) 
Свидетелство за VIII одделение на име Петре 

Ивановски При лер. ((2з) 
Свидетелство за I и II клас на. име Вера Спи-

роска, Прилеп. (24) 
Здравствена легитимација на име Виолета Трај-

коска, Прилеп. (25) 
Ученичка книшка на име Беким Уло. Струга. (27) 
Свидетелство за VIII одделение на име Венче 

Апостолоски, М. Брод. (28) 
Свидетелство за VIII одделение на име Драшко 

Змијкооми, Македонски Брод. (29) 
Лична карта на име Абиб Давчевски, Титов Ве-

лес. (30) 
Работна киншаса .на име Камчев Борис, Титов Ве-

лес. (31) 
Свидетелство за VII одделение на име Иле Па-

нов, Титов Велес. (32) 
Свидетелство за VIII одделение на име Петар 

Стојанов, Демир Капија. (33) 
Свидетелство за VIII одделение на име Благо-

родна Ристова, Демир Капија. (34) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на име 

Мемети Таип, е. Челопек Тетово. (35) 
Здравствена легитимација на име Ачеридин Иља-

зи. Тетово. (зб) 
Лична карта на име Џелкасфује Етеми, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Хардан Мус-

тафа, Тетово. (41) 
Свидетелство за V одделение на име Хетем 

Шерифовиќ, Тетово. (42) 
Здравствена легитимација на име Ријад Мехмеди, 

Тетово. (4з) 
Борачка книшка на име Аслан Зилбеари, Тетово. 
Уверение за зидарска и фасадерска струка на 

име Аслан Исани, Тетово. (46) 
Лична карта на име Фадил Зенуни, Тетово. (47) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ашим 

Деари, Тетово. (43) 
Здравствена легитимација на име Зурнијат По-

мени; Тетово. * (49) 
Свидетелство за II одделение на име Меваип 

Есати, Тетово. (50) 
Здравствена легитимација на име Шубера Ибра-

иму Тетово. (51) 
Диплома на име Хусније Лума, Тетово. (52) 
Свидетелство за II одделение на име Ирфан 

Јонузи, Тетову. ' (54) 
Свидетелство за VIII одделение на име Војдан 

Мемети, Тетово. (55) 
Свидетелство на име Хасан Имери, Гостивар. (56) 
Книшка на име Владимир Наумовски, Гостивар. 
Свидетелство за VIII одделение на име Азири 

Ибраим, е. Неготино. Гостивар (59) 
Свидетелство за VIII одделение на име Синан 

Рамадани, Гостивар. (60) 
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Свидетелство за IV одделение на име Џина Ли-
манова, Гостивар. (61) 

Свидетелство за VI одделение на име Селејдин 
Шерифи, Гостивар. (62)} 

Свидетелства за I ; II и I I I . Година на име Бил-
јана Милческа, Гостивар. (63) 

Свидетелство за VI одделение на име Слагана 
Димовска, Гостивар. (64) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Љупчо 
Шароски, Гостивар. (65) 

Свидетелство за VI одделение на име Даниела 
Гусаковска. Гостивар. _ (бб) 

Свидетелство за VII одделение на име Марјанчо 
Антониевски, Штип. (67) 

Здравствена легитимација на име Александра 
Анастасова Штип. (68) 

Здравствена легитимација на име Блаже Спасев, 
Штип. (69) 

Здравствена легитимација на име Биљана Тасева, 
Штип. (70) 

Здравствена легитимација на име Марија Ше-
лева, Штип. (71) 

Ученичка книшка за I клас на име Божана Ѓор-
ѓиевска, Штип. (72) 

Свидетелство за VIII одделение на име Снежана 
Вангелова, Штип. (73) 

Штедна книшка на име Миле Димитров Штип. 
Здравствена легитимација на име Стојче Јованов, 

Штип. (75) 
Диплома на име Боислав ѓорѓиев, Штип. (76) 
Здравствена легитимација на име Мустафа Мус-

тафов. Штип. (77) 
Здравствена легитимација на име Славко Симо-

нов, Штип. (78) 
Свидетелство за КВ работник на име Радо Тасев, 

Штип. (79) 
Решение за работа на име Васка Коцева, Штип. 
Здравствена легитимација на име Снежана Ди-

мовска, Штип. (81) 
Здравствена легитимација на име Ленка Зафиров-

ска, Штип. (82) 
Здравствена легитимација на име Иван Папазиев, 

Штип. (83) 
Свидетелства за I и И година на име Емилија 

Бутнеова. Штип. (84) 
Свидетелство на име Костадинчо Тодоров, Штип. 
Свидетелство на име ѓорѓи Златков, Штип. (86) 
Здравствена легитимација на име Султанка Кан-

чева, Скопје. (87) 
Свидетелство за завршен испит на име благоја 

ѓорѓиевски. Скопје. (89) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име Илчо 

Котевски, Скопје. (90) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на име 

Исни Абдули, е. Љуботен, Скопје. -,(91) 
Ученичка книшка за IV одделение на име Нети 

Милкоска. Прилеп. (92) 
Ученичка книшка на име Даниела Настева, При-

леп. (93) 
Ученичка книшка за IV одделение на име| Лидија 

Христовска, Прилеп. (94) 
Свидетелство за II година на име Вукица Ника-

диноска, Прилеп. (95) 
Свидетелство за VIII одделение на име Драги 

Момироски, Прилеп. (96) 
Работна книшка на име Јанче Ристиќ, Куманово. 
Работна книшка на име Томислав Тодоровски, 

Куманово. ((99) 
Диплома на име Фатмир Рамадани, Куманово. 
Свидетелство за IV одделение на име Благица 

Стоилковска, Кратово. (101) 
Свидетелство за V одделение на име Донка Ри-

зова. Крива Паланка. (1°2) 

Б|р. 27 — Стр. 677 

Книшка на име кентер Дико, Струга. (103) 
Ученичка книшка на име Благој Настовски, Титов 

Велес. (104) 
Свидетелство за IV одделение на име Славка 

Павловић Демир Капија. - (105) 
Свидетелство за (IV одделение на име Станимир 

Богдановић Демир Капија. (106) 
Свидетелства од I до IV одделение на име Љу-

бинка Стојановиќ. Демир Капија. (107) 
Ученичка книшка на име Гордана Илиевска, 

Штип. (108) 
Ученичка книшка на име Славица Михајлова, 

Штип. (109) 
Здравствена легитимација на име Силвана Димова, 

Штип. (НО) 
Свидетелства за VII и VIII одделение на име 

Ратко Димитров, Кочани. (111) 
Ученичка книшка на име Жаклина Николова. 

Кочани. (112) 
Работна книшка на име Неат Алков, Кочани (113) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мирко 

Стојанов, Кочани. (114) 
Ученичка книшка на име Драга Јованова, Кочани. 
Диплома на име Љупчо ѓорѓиев, Кочани. (116) 
Свидетелство за III година и диплома на име 

Стојан Танчев, Виница. (И7) 
Диплома на име Ранка Китанова, Виница. (118) 
Работна книшка на име Милка ѓорѓиева, Виница. 
Работна книшка, издадена во Скопје на име Џе-

вад Рахмановски. Скопје. (120) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име Бранко 

Тодоров, Скопје. (122) 
Лична карта на име Раде Ризески, Прилеп (124) 
Ученичка книшка за II година на име Зоре Сто-

јановски, Прилеп. (125) 
Ученичка книшка на име Звонко Димитровски, 

Прилеп. (12б) 
Ученичка книшка на име Елвис Асаноски, При-

леп. ( 1 2 7 ) 

Работна книшка на име Исмет Мустафи, Кума-
ново. (128) 

Работна книшка на име Немале Зеќири, Кума-
ново. (130) 

Работна книшка на име Аки Демири. Куманово. 
Свидетелства за I и II одделение на име Зоран 

Митковски Куманово. (132) 
Свидетелство за VII оделение на име ѓорѓиевски 

Доне, Крива Паланка. (133) 
Ученичка книшка на име Виолета Ристова, Штип. 
Свидетелства за I и II одделение на име Зоран 

Митковски. Куманово. (132) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ѓорчиев-

ски Доне, Крива Паланка. (133) 
Ученичка книшка на има Виолета Ристова, Штип. 
Здравствена легитимација на име Маке Крмалов, 

Штип. (137) 
Свидетелство на име Аџер Адеми, Штип. (136) 
Здравствена легитимација на име Ќиро Јованов, 

Штип. (135) 
Работна книшка на име Љубинка Митевска, 

Делчево. (138) 
Свидетелство за VIII одделение на име Станко 

Атанасов. Кочани. (139) 
Свидетелство за IV одделение на име Јованка 

Манева, Кочани. (140) 
Свидетелство на име Венкослав Димитров, Ви-

ница. (141) 
Свидетелство за VIII одделение на име Славица 

Лозанова, Радовиш. (142) 
Ученичка книшка за II година на име Владо 

Кусоски, Прилеп. (143) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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СОДРЖИНА 
Страна 

385. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за задолжително здружување на 
дел од средствата на општествената ре-
продукција за учество во финансирањето 
на изградбата на електроенергетски об-
јекти — — — — — — — — — 657 

386. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за станбени односи — — — — 658 

387. Закон за висината на средствата за зага-
рантиран личен доход на работниците во 
организациите на здружениот труд — — '662 

388. Закон за изменување на Законот за ста-
росно осигурување на земјоделците — — 663 

389. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за основање Завод за геодетски 
1и фотограметриски работи — — — — 663 

390. Закон за премер, катастар и запишување 
на правата на недвижностите — — — 664 

391. Одлука за потврдување на Договорот за 
дополнување на Договорот за правата на 
повлачен превоз во патничкиот сообраќај 
на слепите лица и нивните придружници ,673 

392. Заклучоци за натамошни активности .и 
мерки во остварување на политиката на 
општествено- економскиот развој на СВМ 
во 1986 година — — — — — — — 673 

393. Одлука за престанок на (важноста на Од-
луката за насочување на средствата на по-
зитивните разлики што настануваат црн 
промената на цените и при увозот на ос-
новните прехрамбени производи и прера-
ботките од тутун — — — — — — 677 

394. Упатство за начинот на утврдување на 
средствата за исплата на загарантираниот 
личен доход — — — — — — — — 678 

395. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 19/1 /85 ОД 14 мај 1985 година — — 678 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

256. Одлука за аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци со 
предвидениот пораст на номиналните лич-
ни доходи во Републиката во 1986 година 680 

257. Одлука за усогласување на нивоата на 
пензиите остварени во одделни периоди 
до 30 јуни 1983 година — — — — — 680 

258. Одлука за усогласување на нивоата на пен-
зиите остварени од 1 јули 1983 година — 681 

СТРУМИЦА 

269. (Одлука за утврдување ^стапките на придо-
несите за социјална заштита на општи-
ната Струмица за 1986 година — — — 681 

ТИТОВ ВЕЛЕС 

260. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите на ООИЗ на културата — Титов 
Велес за 1986 година — — — — — 682 

ШТИП 

261. Одлука за здружување на средствата за 
здравствена заштита за 1986 година — — 682 
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