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З А К О Н 

ЗА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Премерот на земјиштето (во натамошниот 

текст: премерот) се врши заради утврдување на 
податоците потребни за хоризонтална и висинска 
претстава на теренот на територијата на Соција-
листичка Република Македонија (во натамошниот 
текст: Република) со цел за користење на сите 
податоци за стопански, технички, научни и уп-
равни цели, како и за други потреби на држав-
ните органи, организациите на здружениот труд, 
други организации и граѓаните. 

Член 2 
Врз основа на извршениот премер се изработу-

ва катастар на земјиштето. 
Катастарот на земјиштето служи за стопан-

ски, управни и статистички цели, за изработка на 
земјишни книги, како основа за утврдување на 
катастарскиот приход и за други потреби на др-
жавните органи, организациите и граѓаните. 

Член 3 
Премерот и катастарот на земјиштето и нив-

ното одржување се работи од општ интерес за 
Републиката. 

Член 4 
Премерот и катастарот на земјиштето се вр-

шат според Гаус — Кригеровиот систем и по по-
стапка определена со овој закон. 

Обработката на податоците добиени со преме-
рот се врши според Гаус-Кригеровата проекција 
на меридијанските зони. Широчината на секоја 
зона изнесува три степени географска должина. 

Член 5 
Работите на премерот и катастарот на зем-

јиштето се вршат врз основа на среднорочни и го-
дишни програми за работа. 

Среднорочните програми за премерот и ката-
старот ги донесува Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, а годишните Извршниот 
совет. 

Член 6 
Работите на извршувањето на премерот и из-

работката на катастарот на земјиштето ги врши 
Републичката геодетска управа. 

Другите државни органи, организациите на 
здружениот труд и другите организации можат 
да вршат геодетски работи само за свои потреби 
(во натамошниот текст: премерување) на начин и 
под услови определени со овој закон. 

Член 7 
Увидот во податоците на премерот и катаста-

рот на земјиштето е јавен, доколку за одделни 
податоци со посебен пропис не е поинаку опре-
делено, и се врши во службените простории на 
надлежниот орган за геодетски работи. 

Органот од претходниот став на заинтереси-
раните органи, организации на здружениот труд 
и други организации и граѓани, по нивно барање, 
им издава исправи за фактите содржани во пода-
тоците на премерот и катастарот на земјиштето 
(уверение, копие од планови, преписи, изводи и 
др.) до колку за одделни податоци не е поинаку 
определено. 

Другите државни органи и организации на 
здружениот труд што располагаат со податоци на 
премерот и катастарот на земјиштето за свои по-
треби не смеат да ги издаваат на друг. 

Член 8 
Не е дозволено изнесување на плановите, гео-

детскиот елаборат и катастарскиот операт од про-
сториите на општинскиот орган на управата над-
лежен за геодетските работи. 

Член 9 
Државните органи, организациите на здру-

жениот труд и други организации се должни во 
сите работи, во кои им се потребни мерни и опис-
ни податоци на земјиштето, да ги користат пода-
тоците на премерот и катастарот на земјиштето. 

Установувањето и одржувањето на службени-
те евиденции за недвижностите, се врши врз ос-
нова на податоците на премерот и катастарот на 
земјиштето. 

Член 10 
Судовите и другите органи што решаваат за 

промените на сопственоста и другите права врз 
недвижности, во актите со кои решаваат за тие 
промени го означуваат земјиштето според подато-
ците на премерот и катастарот на земјиштето. 
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Договорите за промет со земјиште мораат да 
ги содржат сите податоци на премерот и катаста-
рот на земјиштето. 

Во подрачјата на кои е извршен премер озна-
чувањето на земјиштето во исправите од прет-
ходните ставови задолжително се врши според 
копиите на плановите заверени од општинскиот 
орган на управата надлежен за геодетските ра-
боти. 

Член 11 

Судовите и другите органи исправите од прет-
ходниот член ги доставуваат до општинскиот ор-
ган на управата надлежен за геодетските работи 
најдоцна во рок од 30 дена по правосилноста на 
одлуката односно од заверката на исправата. 

II. ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО 

X. Премер 

Член 12 
Премерот опфаќа: 
а) поставување и определување на астроном-

ско-геодетска, гравиметриска, тригонометриска и 
нивелманска мрежа, како и обработка на мерења-
та извршени на овие мрежи (основни геодетски 
работи); 

б) снимање на детали и изработка на ориги-
нали на планови и карти; 

в) изработка и репродукција на основната 
карта на Републиката; 

г) репродукција на плановите и нивна ната-
мошна картографска обработка. 

Основните геодетски работи сочинуваат един-
ствена основа за премер и премерување на тери-
торијата на Републиката. Се овластува директорот 
на Републичката геодетска управа, во согласност 
со републичкиот секретар за народна одбрана, да 
пропише кои податоци од точките а) и б) од став 
1 на овој член можат да се даваат на увид, како 
и начинот и постапката на нивното користење од 
страна на заинтересираните органи, работните и 
други организации и граѓаните. 

Член 13 
Тригонометриската мрежа ја покрива терито-

ријата на Републиката така што една тригономе-
триска точка се поставува во просек на повр-
шина од околу 200 ха. Тригонометриската мрежа 
се дели во четири реда, освен мрежата за градско 
подрачје која не се дели. 

Наместо тригонометрискиот начин на опреде-
лување на точките може, ако за тоа постојат по-
волни околности, да се примени методот на три-
латерација и методата на прецизна полигономе-
трија. 

За сите точки на тригонометриската мрежа се 
определуваат и надморски височини (коти) завис-
но од релјефот на теренот. Надморските височи-
ни на тригонометриските точки се определуваат 
според методата на тригонометриски или геоме-
триски нивелман. 

За што поточно сместување на тригонометри-
ската мрежа според географската положба и неј-
зината ориентација, за извесен број точки и стра-
ни на оваа мрежа се определуваат астрономски 
координати и астрономски азимути (лапласови 
точки). 

Тригонометриската мрежа од I ред заедно со 
Лапласовите точки ја сочинува астрономско-гео-
детската мрежа. 

Член 14 
Основата за претставување релјефот на зем-

јината површина, како и сите технички работи 
при кои се користат надморски височини или се 
определуваат височински разлики, ја сочинуваат 
нивелманската мрежа. Нивелманската мрежа слу-
жи за следење поместувањето на земјината кора. 

Нивелманската мрежа се дели на: нивелман 
со висока точност, прецизен нивелман, технички 

- нивелман со зголемена точност, технички нивел-
ман и нивелман на градски подрачја. 

За сите постојани точки (репери) на нивел-
манската мрежа се сметаат надморските височи-
ни (коти). Котите се сметаат според единствениот 
систем на височини чија основа е надморската ви-
сочина на нормалниот репер во Маглај. 

Член 15 
Гравиметриската мрежа служи како основа 

за гравиметриски мерења што се изведуваат за-
ради зголемување точноста на сместувањето и 
ориентацијата на астрономско-геодетската мрежа, 
за определување на меѓусебната положба на по-
вршините на геоидите и елипсоидите, за пресме-
тување височините на реперите на нивелманите 
со висока точност, а служи и како основа за гра-
виметриски мерења што се изведуваат за потре-
бите на геолошките истражувања, проучувања на 
полињата на силата на тежата и за други потре-
би. 

Гравиметриската мрежа се дели на основна 
и пополнувачка. Основната гравиметриска мрежа 
обезбедува единствен размер и ниво на полињата 
на силата на тежата. 

Член 16 
За изработка на оригинали на планови и кар-

ти се врши снимање на детали на теренот. 
Снимањето на детали на теренот ги опфаќа 

работите на собирање соодветни мерни и описни 
податоци за хоризонталната и височинската прет-
става на земјиштето, за положба, обликот, повр-
шината, културата, корисниците на парцелите, на 
топографската слика на земјиштето во поглед на 
релјефот, природните и вештачките објекти, за 
географските и другите називи. 

Член 17 
Снимањето на детали на теренот се врши со 

нумерички методи (ортогонална и поларна) или 
со фотограметриска метода. 

Основата за снимање на детали ја сочинува 
геодетската основа: тригонометриската мрежа, 
врзните точки, полигонометриската мрежа, поли-
гоновата и линиската мрежа. Врзните точки и 
полигонометриската мрежа се опираат на триго-
нометриската мрежа, а полигоновата и линиската 
мрежа се опираат на полигонометриската мрежа. 

Член 18 
Оригиналите на плановите и картите се изра-

ботуваат врз основа на податоците од снимањето 
на детали собрани и обработени во геодетски 
елаборат. 

Во изработката на планови спаѓаат и рабо-
тите на сметање на површините и парцелите. 

Член 19 
Плановите се изработуваат во еден од след-

ните размери: 1:500, 1:1.000, 1:2.500 или 1:5.000. 
Карта се изработува во размер 1:5.000 и 

1:10.000. 
Член 20 

Оригиналите на плановите и картите (архив-
ски оригинал) можат да се користат само за до-
бивање на нивни копии. 

Копијата на планот и картата (работен ори-
гинал) според начинот на обработката и според 
својата точност мораат да им одговараат на ар-
хивските оригинали во границите на графичката 
точност. 

Работниот оригинал, во кој општинскиот ор-
ган на управата надлежен за геодетските работи 
врши спроведување на настанатите измени на 
земјиштето, задолжително се користи како ори-
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гинал при секое натамошно умножување на пла-
новите. По завршеното умножување искористе-
ниот работен оригинал се чува како архивски 
оригинал. 

Архивските оригинали и геодетскиот елабо-
рат на основните геодетски работи се чуваат во 
посебна архива на Републичката геодетска упра-
ва, а другите делови од геодетскиот елаборат — 
во посебна архива на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за геодетските работи. 

Член 21 
Податоците од снимањето на детали како и 

изработката на планови и карти, треба да бидат 
такви што врз основа на нив секогаш да можат 
повторно да се воспостават снимените точки и со-
стојбата на земјиштето каква што таа била при 
првобитното снимање. 

Плановите и картите служат и за проектира-
ње на нови ситуации и објекти, како и за нивно 
пренесување од објекти врз земјиште. 

Член 22 
Со цел за обезбедување точноста на премерот 

корисниците, сопствениците и плодоуживателите 
на земјиштето (во натамошниот текст: корисници) 
на чие подрачје ќе се врши премер, се должни, 
на свој трошок, да ги обележат со видливи и трај-
ни белези границите на земјиштето што е во нив-
на сопственост, владение или на користење во 
рок што ќе го определи општинското собрание. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
геодетските работи се грижи корисниците пра-
вилно и благовремено да ги обележат границите 
на земјиштето со видливи и трајни белези. 

Корисниците од став 1 на овој член се долж-
ни да им дозволат пристап на земјиштето и об-
јектите на лицата што работат на премерот и ка-
тастарот на земјиштето и на неговото одржува-
ње и да им допуштат поставување на белези и 
знаци со кои се обележуваат точките на премерот. 

Ако при вршењето на премерот се нанесе ште-
та, корисниците на земјиштето имаат право на 
надоместок за сторената штета од органот што го 
вршел премерот. 

Член 23 
Под белези на пример, во смисла на овој за-

кон, се подразбираат сите видови на белези со 
кои подземно или надземно се обележени посто-
јаните геодетски точки: тригонометриски, грави-
метриски, астрономски и нивелмански мрежи од 
сите редови, белези на постојаните геодетски точ-
ки за снимање на детали како и белези со кои 
се обележуваат границите на катастарските оп-
штини. 

Под ознаки на премер во смисла на овој за-
кон, се подразбираат направите и уредите што 
служат за забележување или догледување на точ-
ките на премерот (пирамиди, скелиња и сигнали). 

Член 24 
Белезите и ознаките со кои се обележени 

точките на премерот не смеат да се уништуваат, 
оштетуваат, ниту неовластено да се поместуваат. 

Корисниците на чие земјиште се наоѓаат бе-
лези и ознаки од став 1 на овој член се должни 
за секое оштетување, уништување или поместува-
ње на белезите и ознаките да го. известат општин-
скиот орган на управата надлежен за геодетски-
те работи во рок од 15 дена од денот на нивното 
оштетување, уништување или поместување. 

Член 25 
Кога во непосредна близина на земјиштето на 

кое се наоѓаат белези со кои се обележени точки-
те на премерот се вршат градежни или други ра-
боти со кои би можеле да се уништат или оштетат 
белезите или да се намали можноста за нивно 

користење, изведувачот на работите е должен 15 
дена пред денот на отпочнувањето на работите 
писмено да го извести за тоа општинскиот орган 
на управата надлежен за геодетските работи. 

Ако поради изведување на работите од прет-
ходниот став постојниот белег на премерот треба 
да се помести или уништи, или ако поради тие 
работи се намали можноста за негово користење, 
инвеститорот на работите ги поднесува сите тро-
шоци за новото поставување на белегот. 

Член 26 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

геодетските работи по пат на непосреден увид се 
грижи за состојбата на сите белези на премерот 
на своето подрачје. 

Член 27 
Републичката геодетска управа е должна да 

го извести општинското собрание за премерот на 
подрачјето на општината најмалку 60 дена пред 
отпочнувањето на премерот. 

2. Катастар на земјиштето 

Член 28 
Катастарот на земјиштето опфаќа: 
а) катастарско класирање и бонитирање на 

земјиштето; 
б) излагање на јавен увид на определени по-

датоци на премерот и катастарското класирање 
на земјиштето; и 

в) изработка на катастарски операти. 

Член 29 
Катастарски операт се изработува по ката-

старски општини. 
Катастарската општина ги опфаќа сите зем-

јишта на определено подрачје (село, град или дел 
на град). 

Општинското собрание може, ако за тоа по-
стојат причини, за две или повеќе населени ме-
ста да формира една катастарска општина или за 
подрачјето на едно поголемо населено место, да 
формира повеќе катастарски општини. 

Одлука за бројот на подрачјето на катастар-
ските општини донесува општинското собрание на 
седница. 

Член 30 
Границите на катастарските општини ги ут-

врдува, обновува и одбележува посебна комисија 
што ја формира општинското собрание. Утврду-
вањето, обновувањето и обележувањето на грани-
ците се врши со поставување на гранични беле-
зи и ознаки на земјиштето, со опишување на гра-
ниците во записник за омеѓување, со изработка 
на скица за омеѓувањето. 

Комисијата од претходниот став ја сочинуваат 
по двајца претставници од подрачјето на ката-
старските општини чии меѓусебни граници се ут-
врдуваат и еден геодетски стручњак. 

Кога границата меѓу две катастарски општи-
ни истовремено е и граница меѓу две општини то-
гаш комисијата од став 2 на овој член ја фор-
мираат спогодбено собранијата на тие општини. 

Член 31 
Споровите за граници на катастарските оп-

штини на подрачјето на иста општина ги решава 
општинското собрание. 

Споровите за граници на катастарските оп-
штини што се истовремено и граници на општи-
ните, ги решава органот надлежен за решавање 
на споровите за граници меѓу општините. 
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Член 32 
Менување на граници на катастарски општи-

ни за кои е извршен премер и изработен катастар-
ски операт може да врши општинското собрание. 
Општинското собрание за извршените измени на 
границите ја известува Републичката геодетска 
управа. 

Средствата за спроведување на измени на гра-
ниците на катастарските општини, за измените 
на плановите и .елаборатите на премерот и ка-
тастарот на земјиштето, за умножување на пла-
новите, како и изработка на нови катастарски 
операти за оние катастарски општини чии гра-
ници се менуваат ги обезбедува општината чие 
собрание донело одлука за тоа. 

X) Катастарско класирање и бонитирање 
на земјиштето 

Член 33 
Катастарско класирање и бонитирање на зем-

јиштето се врши по завршениот премер на ката-
старската општина. 

Катастарско класирање на земјиштата се вр-
ши врз основа на природните и економските усло-
ви за производство на постојната култура на зем-
јиштето. 

Бонитирањето на земјиштето се врши врз ос-
нова на природните услови на земјоделското 
производство, без оглед на постојниот начин на 
неговото искористување. 

Природните услови на земјоделското произ-
водство се утврдуваат врз основа на теренски и 
лабораториски испитувања на педолошките (фи-
зички и хемиски) особини на земјиштето, клима-
та, положбата, експозицијата и водниот режим. 

Член 34 
Според културата сите плодни земјишта се 

распоредуваат во: ниви, градини, овоштарници, 
лозја, ливади, пасишта, шуми, трстика и мочу-
ришта. 

Секоја култура од претходниот став од под-
рачјето на една катастарска околија, може да се 
распореди во најмногу 8 класи, според природ-
ните и економските услови за производство. 

Земјиштата, што не можат да се користат во 
земјоделството и шумарството се распоредуваат 
во неплодни земјишта. 

Член 35 
Територијална единица за катастарско кла-

сирање на земјиштето е катастарска околија, а за 
бонитирањето на земјиштето е територијата на 
Републиката. 

Катастарската околија ја сочинуваат две или 
повеќе територијално поврзани катастарски оп-
штини кои претставуваат економска целина со 
слични природни и други услови за земјоделско 
производство. 

Одлука за подрачјата и називите на катастар-
ските околии донесува Извршниот совет по прет-
ходно прибавено мислење од соодветните општин-
ски собранија. 

Член 36 
Подрачјето на катастарска околија може да се 

менува само ако посуштествено се изменат ус-
ловите што биле од влијание при утврдувањето 
на нејзиното подрачје. 

За менување границите на подрачјето на ка-
тастарска околија одлучува Извршниот совет. 

При измена на подрачјето на катастарска 
околија се врши ново класирање на земјиштето 
на подрачјето на изменетиот дел или на целото 
подрачје на катастарската околија, во зависност 

од обемот на територијалните промени, конфигу-
рацијата на теренот и другите услови. 

Се овластува Републичката геодетска управа 
да одлучува за тоа дали ќе се врши класирање 
на целото подрачје на катастарска околија или са-
мо на подрачјето на изменетиот дел. 

Кога измените на подрачјето на катастарска-
та околија се од таква природа и обем што не е 
потребно да се врши ново класирање на целото 
подрачје, утврдувањето на новите катастарски 
класи на изменетиот дел се врши во рамките на 
постојните основи за катастарско класирање на 
земјиштето во односната катастарска околија. 

Член 37 
Катастарско класирање на земјиштето се вр-

ши врз утврдената основа за класирање. 
Основата за класирање ја сочинуваат оглед-

ните земјишта на подрачјето на катастарската 
околија, и тоа за секоја класа на постојните кул-
тури на земјиштето, како и рамките на класите 
за секоја култура на земјиштето за подрачјето на 
секоја катастарска општина. 

Основата за класирање ја утврдува Републич-
ката геодетска управа. 

Член 38 
Врз основа и во рамките на основата за ка-

тастарско класирање на земјиштето се утврдуваат 
општински огледни земјишта за секоја постојна 
култура и класа во катастарската општина спо-
ред веќе утврдените огледни земјишта во ката-
старската околија. 

Член 3§ 
Општинските огледни земјишта се утврдуваат 

за секоја постојна култура и класа во катастар-
ската општина според веќе утврдените ОКОЛИСКИ 
огледни земјишта во катастарската околија. Око-
лиските огледни земјишта истовремено се и оп-
штински во катастарската општина во која се 
наоѓаат. 

Утврдувањето на огледните земјишта и ката-
старското класирање во катастарската општина 
го врши комисија за катастарско класирање на 
земјиштето, која се состои од три члена и ист 
број заменици. Комисијата за катастарско класи-
рање на земјиштето ја формира Републичката ге-
одетска управа. 

Комисијата ја сочинуваат еден дипломиран 
земјоделски инженер и двајца земјоделски про-
изводители што ги избираат собирите на избирачи 
од подрачјето на катастарската општина за која 
се врши катастарско класирање. 

Член 40 
Земјоделските и шумските земјишта се распо-

редуваат во осум бонитетни класи врз основа на 
мерилата што ги утврдува Републичката геодет-
ска управа. 

Неплодните земјишта и површините на трсти-
ци и мочуришта не се бонитираат. 

Член 41 
Бонитирањето на земјиштето се врши исто-

времено со катастарското класирање. 
Бонитирањето на земјиштето односно распо-

редување бонитетни класи го врши дипломирани-
от земјоделски инженер — член на комисијата за 
катастарско класирање на земјиштето. 

2) Излагање на јавен увид на податоците од пре-
мерот и катастарското класирање на земјиштето 

Член 42 
Податоците од премерот за површините, кул-

турите, корисниците на земјиштето, како и пода-
тоците за катастарското класирање на земјиште-
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то се излагаат на јавен увид на подрачјето на ка-
тастарската општина. Времетраењето на јавниот 
увид го определува Републичката геодетска упра-
ва одделно за секоја катастарска општина. 

Времето и местото на излагањето на подато-
ците го објавува Републичката геодетска управа 
на вообичаен начин. 

Општината на чие подрачје се наоѓа катастар-
ската општина, обезбедува погодни простории за 
излагање на податоците од премерот и катастар-
ското класирање на земјиштето. 

Член 43 
Излагањето на јавен увид го врши посебна 

комисија за излагање што ја именува Републич-
ката геодетска управа (Комисија за излагање). 

Комисијата за излагање се состои од 3 члена 
од кои еден е геодетски стручњак, а двајца се од 
редот на граѓаните што ги избира собирот на из-
бирачи од подрачјето на катастарската општина 
за која се врши излагањето. 

Член 44 
Комисијата за излагање писмено ќе го повика 

секој корисник на земјиште заради соопштување 
на податоците од премерот и катастарското кла-
сирање на земјиштето. 

Комисијата за излагање на секој корисник 
на земјиштето, кој ќе дојде на поканата е должна 
усно да му ги соопшти податоците од премерот, 
а писмено податоците од класирањето на земјиш-
тето. Ако корисникот уредно повикан не се јави 
на поканата, ќе се смета дека му се соопштени 
податоците од премерот и катастарот на земјиш-
тето. Во тој случај членовите на комисијата од 
подрачјето на катастарската општина за која се 
излагаат податоците се должни да укажат на 
евентуалните недостатоци во податоците што се 
излагаат. 

Член 45 
Заинтересираните лица можат да стават при-

говор на податоците од премерот во рок од 8 де-
на од денот на соопштувањето. 

Приговорот не го исклучува правото на жал-
ба. 

Комисијата за излагање ги разгледува подне-
сените приговори и, до колку најде дека тие се 
основани, ќе изврши измена на податоците утвр-
дени со премерот. 

Комисијата за излагање, доколку не го уважи 
приговорот, ќе му издаде на подносителот реше-
ние за одбивање на приговорот. 

На податоците од класирањето на земјиште-
то заинтересираните можат да изјават жалба во 
рок од 15 дена од денот на соопштувањето. 

Член 46 
По жалбите на податоците од премерот и ка-

тастарското класирање на земјиштето решава Ре-
публичката геодетска управа. 

3) Изработка ва катастарски операт 

Член 47 
Катастарски операт се изработува за секоја 

катастарска општина врз основа на податоците од 
премерот и класирањето на земјиштето. 

Катастарскиот операт содржи податоци за 
површините, културите, класите, катастарскиот 
приход и корисниците на земјиштето за секоја 
парцела. 

Катастарскиот операт го изработува Републич-
ката геодетска управа по класичен или механо-
графски пат. 

Член 48 
Републичката геодетска управа катастарски-

от операт го доставува на општинскиот орган на 
управата надлежен за геодетските работи на упо-
треба, откако ќе потврди дека тој е изработен во 
согласност со постојните прописи. 

Со катастарскиот операт се доставува запис-
ник и скица за разграничувањето на подрачјето 
на катастарската општина, оригинални податоци 
за снимањето на деталите и сметањето, скици на 
деталите, работни оригинали на плановите и кар-
тите, список на огледните земјишта и список на 
координатите и надморските висини (коти) на ге-
одетските точки. 

III. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТА-
РОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Член 49 
Одржувањето^ на премерот и катастарот на 

земјиштето опфаќа: следење и утврдување на на-
станатите промени на земјиштето што се од вли-
јание за податоците на премерот и катастарот на 
земјиштето, спроведување на утврдените измени 
во геодетскиот елаборат, плановите, картите и ка-
тастарскиот операт, како и обнова на белезите на 
постојните геодетски точки. 

Утврдувањето на измените од претходниот 
став, нивната обработка и спроведување се вршат 
со методи кои ја обезбедуваат точноста пропиша-
на за извршување на премерот и катастарот на 
земјиштето. 

Измените на корисниците во катастарскиот 
операт ќе се врши врз основа на правосилна од-
лука на судот или друг надлежен орган како и 
врз основа на договор за промет на земјиште за-
верен од судот. 

Член 50 
Работите на одржувањето на премерот и ка-

тастарот на земјиштето ги врши општинскиот ор-
ган на управата надлежен за геодетските работи. 

Член 51 
Во вршењето на работите на одржувањето на 

премерот и катастарот на земјиштето општинскиот 
орган на управата, надлежен за геодетските ра-
боти, ги отстранува сите утврдени недостатоци и 
пропусти во снимањето на деталите, геодетскиот 
елаборат, плановите и катастарскиот операт. 

Кога катастарските операти односно план ста-
нат непрегледни и дотрај ани поради многуброј-
ните промени во нив, општинскиот орган на упра-
вата, надлежен за геодетските работи, врши обно-
ва на дотрај аните делови или на целиот катастар-
ски операт и се грижи за нивното благовремено 
умножување. 

Кога општинскиот орган на управата, надле-
жен за геодетските работи, во текот на одржува-
њето на премерот и катастарот на земјиштето ќе 
обнови катастарски операт, должен е тој операт 
да го достави до Републичката геодетска управа 
за потврдување. 

Член 52 
Корисниците на земјиштето се должни да ја 

пријават на општинскиот орган на управата, над-
лежен за геодетските работи, секоја измена во 
поседовната состојба, културата и изградбата или 
отстранувањето на градежни и други објекти, ка-
ко и измените што се од влијание за определу-
вањето на класата, во рок од 30 дена од денот на 
настанатата измена. 

Измените на земјиштето од претходниот став, 
освен измената за поседовната состојба, што ќе ги 
утврди самиот општински орган на управата над-
лежен за геодетските работи или ќе дознае на 
друг начин за нив се земаат во постапка по служ-
бена должност. 
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Член 53 
Корисниците на земјиштето на кое настана-

ла измена, за чие спроведување на плановите и 
во катастарскиот операт е потребно да се изврши 
ново снимање, должни се на свој трошок да ги 
обележат со видливи и трајни белези границите 
на своето земјиште. 

Член 54 
Секоја година во времето од 1 мај до 31 ок-

томври општинскиот орган на управата, надле-
жен за геодетските работи, врши потребни увиди 
на самото место или снимање по пријавите од-
носно утврдените измени од член 52, став 1 на 
овој закон, примени од 1 мај на тековната го-
дина. 

Ако општинскиот орган на управата, надле-
жен за геодетските работи, при извршувањето на 
работите од претходниот став утврди дека на те-
ренот настанале измени што не се пријавени, ќе 
го изврши за нив потребниот увид или снимање. 

Член 55 
Измените за кои е вршен увид на самото ме-

сто или снимање, како и измените по пријавите 
за кои не е потребно да се врши увид на самото 
место или снимање, примени до 1 декември на те-
ковната година, ќе се спроведат во плановите и 
во катастарскиот операт до 15 февруари наред-
ната година. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
геодетските работи, писмено ќе го извести корис-
никот на земјиштето за спроведените измени во 
работните оригинали и во катастарскиот операт. 

Состојбата што произлегува од катастарскиот 
операт се зема како точна, се додека не се спро-
ведат измените во катастарскиот операт. 

Катастарскиот операт и работните оригинали, 
во однос на податоците за обликот и површината 
на парцелата, културата, класата, катастарскиот 
приход и корисникот имаат својство на јавна 
книга. 

Член 56 
Измените што не настанале во согласност со 

важечките прописи не можат да се спроведуваат 
во работните оригинали и во катастарскиот опе-
рат. 

Член 57 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

геодетските работи, најмалку секоја десетта го-
дина врши споредување на состојбата регистри-
рана во плановите и катастарските операти со со-
стојбата на теренот. 

Споредувањето од претходниот став може да ги 
опфати одделни или сите податоци од премерот 
и катастарот на земјиштето. _ 

Сите измени утврдени при проверката од став 
1 на овој член се сметаат како измени утврдени 
по службена должност. 

IV. ОБНОВА НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 
НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Член 58 
Обнова на премерот и катастарот на земјиш-

тето се врши тогаш кога ќе се појави значител-
но неслагање меѓу податоците на премерот и ка-
тастарскиот операт со состојбата на теренот, а тоа 
неслагање не може да се отстрани со мерките на 
редовното одржување. 

Обновата на премерот и катастарот на зем-
јиштето опфаќа повторно вршење на премер, ка-
тастарско класирање и бонитирање на земјиш-
тето и изработка на нов катастарски операт. 

По исклучок, обнова може да се врши само 
на катастарско класирање и бонитирање на зем-
јиштето, ако нема потреба од повторен премер. 

Член 59 
Одлука за обнова на премерот и катастарот 

на земјиштето донесува Извршниот совет, по 
предлог од Републичката геодетска управа, оп-
штинскиот орган на управата надлежен за геодет-
ските работи и најмалку половина од даночните 
обврзници на една катастарска општина. 

Член 60 
Средствата за обнова на премерот и катаста-

рот на земјиштето ги обезбедува Републиката. 
По исклучок од претходниот став, трошоците за 

обнова на премерот и катастарот на земјиштето 
паѓаат на товар на општината или даночните об-
врзници ако: 

а) настанало значително неслагање меѓу по-
датоците од премерот и катастарскиот операт со 
состојбата на теренот поради тоа што општинскиот 
орган на управата, надлежен за геодетските ра-
боти, не го одржувал редовно и уредно премерот 
и катастарот на земјиштето или во тоа не се при-
држувал за постојните прописи односно немарно 
ракувал со плановите, геодетските елаборати и ка-
тастарските операти поради што станале неупо-
требливи за натамошно користење; 

б) заради донесување на урбанистички план 
или одлука што го заменува тој план за опреде-
лено подрачје настанала потреба од повторно сни-
мање на тоа подрачје; 

в) обновата на премерот и катастарот на зем-
јиштето ја бара општинското собрание. 

г) обновата на премерот и катастарот на зем-
јиштето ја бараат најмалку една половина од да-
ночните обврзници на една катастарска општина. 

Член 61 
Резултатите од обновата на премерот и ката-

старот на земјиштето се излагаат на јавен увид 
на начин и по постапка утврдени во членовите 43 
и 46 на овој закон. 

V. ПРЕМЕРУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПОСЕБНИ 
ПОТРЕБИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИ-

ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 62 
Државните органи, организациите на здруже-

ниот труд и други организации кога вршат пре-
мерување на земјиште заради добивање на пода-
тоци за арондации и парцелации на земјиштето и 
реализирање на регулациони и нивелациони пла-
нови, за хидротехнички работи, за трасирање на 
патишта, железнички пруги и канали, за преме-
рување на рудни полиња, шумски и земјоделски 
комплекси, како и при работи на пренесување на 
терен проекти на нови населби, се должни да ги 
користат податоците од премерот, ако тие работи 
се изведуваат на земјиште на кое постои премер, 
а своето премерување да го вршат така што нив-
ните податоци да можат да се користат за одржу-
вање на премерот и катастарот на земјиштето. 

Ако работите од претходниот став се изведу-
ваат на земјиште на кое не е извршен премер, 
државните органи, организациите на здружениот 
труд и други организации се должни да го извр-
шат премерот на начин и во обем кој ќе овозможи 
добиените податоци да се користат за премерот и 
катастарот на земјиштето. 

Овие премерувања мораат да се засновуваат 
врз тригонометриската и нивелманската мрежа на 
премерот. 

Републичката геодетска управа може, со свое 
решение, да определи проширен обем и вид на ра-
ботите од став 2 на овој член. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
геодетските работи, може, со свое решение, да го 
прошири обемот и видот на работите од став 1 
на овој член. 
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Државните органи, организациите на здруже-
ниот труд и други организации имаат право на 
надоместок на трошоците што настанале поради 
зголемениот обем на работите врз основа на реше-
нието од став 4 и 5 на овој член. 

Член 63 
Државните органи, организациите на здруже-

ниот труд и другите организации што вршат пре-
мерување на земјиште за целите од член 62, став 
1 од овој закон, се должни да го пријават поче-
токот на тие работи на општинскиот орган на 
управата, надлежен за геодетските работи, на чие 
подрачје ќе се врши премерување, најмалку 30 
дена порано. 

Кога премерувањето на земјиштето опфаќа 
подрачје на две или повеќе општини, пријавата 
се поднесува одделно за секој општински орган 
на управата надлежен за геодетските работи. 

Пријавата содржи податоци за подрачјето на 
кое ќе се врши премерувањето, содржината, приб-
лижната површина, начинот (методот) и целта на 
премерувањето, и денот на започнувањето и завр-
шувањето на работите. 

Член 64 
ОПШТИНСКИОТ орган на управата, надлежен за 

геодетските работи, во рок од 3 дена од приемот 
на пријавата од член 63 на овој закон, ја извес-
тува Републичката геодетска управа. 

Член 65 
Републичката геодетска управа односно оп-

штинскиот орган на управата, надлежен за гео-
детските работи, решението од член 62, став 4 и 5 
на, овој закон го донесува во рок од 15 дена од 
денот на приемот на пријавата од член 63 на овој 
закон. 

Член бб 
Републичката геодетска управа односно оп-

штинскиот орган на управата, надлежен за гео-
детските работи, имаат право на увид во сите ра-
боти на премерувањето и, ако утврдат дека тие 
работи не се вршат во согласност со важечките 
прописи, може да бара соодветни дополнувања и 
исправки како и да донесува решение со кое ќе 
нареди утврдените недостатоци да се отстранат во 
определен рок. 

Ако државниот орган, организацијата на здру-
жениот труд или организацијата што врши преме-
рување не постапи по решението од претходниот 
став, Републичката геодетска управа односно оп-
штинскиот орган на управата, надлежен за гео-
детските работи, може со свое решение да го 
запре натамошното извршување на работите. Жал-
бата против ова решение не го задржува неговото 
извршување. 

Член 67 
Државниот орган, организацијата на здруже-

ниот труд, односно другата организација што вр-
шела премерување на земјиште должна е ори-
гиналите на плановите како и целиот елаборат за 
извршеното премерување да му ги достави на ор-
ганот кому му е поднесена пријавата, во рок од 
30 дена по нивното завршување. Општинскиот ор-
ган на управата, надлежен за геодетските рабо-
ти, елаборатот за извршеното премерување ќе го 
достави, со свое мислење, до Републичката геодет-
ска управа во рок од 5 дена од неговиот прием. 
Републичката геодетска управа во рок од 30 дена 
од приемот на елаборатот, ги разгледува и потвр-
дува плановите и другите делови на елаборатот, 
и, со свое решение, ќе му нареди на изведувачот 
во определен рок да ги отстрани утврдените не-
достатоци. 

Изведувачот на работите, откако ќе постапи 
по решението од став 2 на овој член, елаборатот го 
доставува до Републичката геодетска управа. 

Член 68 
Плановите и другите податоци за работите од 

член 62, став 1 и 2 на овој закон, не можат да се 
користат додека не бидат прегледани и потврдени 
од општинскиот орган на управата, надлежен за 
геодетските работи, односно Републичката геодет-
ска управа. 

Член 69 
Државниот орган, организацијата на здруже-

ниот труд, односно организацијата за чии потре-
би е вршено премерување, должна е да му ги 
предаде на општинскиот орган на управата, над-
лежен за геодетските работи, оригиналните пла-
нови и целиот елаборат за премерување на зем-
јиштето кои се однесуваат на изработката на ре-
гулациони и нивелациони планови, на парцелации, 
арондации, експропријации на земјиштето и на 
другите мерења од член 62 од овој закон, како и 
преписи на координатите и котите на основните 
геодетски точки и описи на нивната положба, до-
биени со извршување на основните работи на 
премерувањето од член 62 на овој закон. 

Државните органи, организациите на здруже-
ниот труд, и други организации што ги предале 
материјалите од претходниот став, овие матери-
јали можат да ги користат за свои потреби без 
надоместок. 

Член 70 
Се овластува директорот на Републичката 

геодетска управа да донесе поблиски прописи за 
начинот на пријавување и вршењето на работите 
за целите од член 62 на овој закон, како и за на-
чинот и постапката на прегледот и проверката на 
елаборатот за извршените работи на премерува-
њето. 

VI. НАДЛЕЖНОСТИ И ОДНОСИ 

Член 71 
Управните работи во врска со извршувањето 

на работите на премерот и катастарот на земјиш-
тето ги врши Републичката геодетска управа. 

Управните работи во врска со извршувањето 
на работите на одржувањето на премерот и ката-
старот^ на земјиштето ги врши општинскиот орган 
на управата надлежен за геодетските работи. 

Член 72 
Републичката геодетска управа изработува 

предлог на среднорочна и годишна програма за 
работа на премерот и катастарот на земјиштето на 
подрачјето на Републиката и ги извршува. 

Член 73 
Републичката геодетска управа има право на 

општинскиот орган на управата, надлежен за гео-
детските работи, да му издава задолжителни ин-
струкции и да врши право на надзор над работите 
од областа на одржувањето на премерот и ката-
старот на земјиштето. 

Член 74 
Ако Републичката геодетска управа во врше-

њето на правото на надзор над одржувањето на 
премерот и катастарот на земјиштето утврди дека 
овие работи не се вршат во согласност со важеч-
ките прописи, ќе му укаже на општинскиот орган 
на управата надлежен за геодетските работи на 
забележаните недостатоци и ќе му определи рок 
во кој тие недостатоци мора да ги отстрани. 
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Ако општинскиот орган на управата, надле-
жен за геодетските работи, не ги отстрани недо-
статоците во определениот рок, републичката гео-
детска управа ќе ги отстрани нив односно ќе ги 
усогласи плановите и катастарскиот операт со 
стварната положба на теренот. 

Трошоците во врска со извршувањето на ра-
ботите од претходниот став паѓаат на товар на 
општината чиј орган на управата, надлежен за 
геодетските работи, не ги извршил тие работи. 

Член 75 
Старешината на општинскиот орган на упра-

вата надлежен за геодетските работи и работни-
ците што работат на премерувањата за одржува-
ње на премерот и катастарот на земјиштето, мо-
раат да имаат најмалку средна школска спрема 
од геодетска струка (насока). 

Член 76 
Републичката геодетска управа за потребите 

на раз:ци органи и организации може да врши и 
премерување со надоместок што ќе го утврдат 
спогодбено. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
геодетските работи, може да врши и премерува-
ње за потребите на разни органи, организации и 
граѓани што се во врска со одржувањето на преме-
рот и катастарот на земјиштето со надоместок што 
ќе го утврдат спогодбено. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 77 
Работна или друга организација ќе се казни 

за прекршок со парична казна од 5.000 динари, 
ако: 

1. податоците од премерот и катастарот на 
земјиштето ги дава на заинтересирани странки 
(член 7 став 3); 

2. не ги користи податоците од премерот на 
земјиштето кога со овие располага органот над-
лежен за геодетските работи (член 9 став 1); 

3. уништи, оштети, помести или измести бе-
лези и ознаки со кои се обележени точките на 
премерот (член 24 став 1); 

4. во пропишаниот рок не му ја пријави на 
надлежниот орган секоја измена на белезите и 
ознаките на премерот (член 24, став 2); 

5. во пропишаниот рок писмено не го извести 
надлежниот општински орган на управата надле-
жен за геодетските работи за можноста од уни-
штување или оштетување на белезите или, пак, ја 
намали можноста за нивно користење (член 25 
став 1); 

6. во пропишаниот рок не го пријави на над-
лежниот орган почетокот на работите на преме-
рувањето или ако во пријавата за почетокот на 
работите не ги наведе пропишаните податоци 
(член 63); 

7. во пропишаниот рок не му ги достави на 
надлежниот орган оригиналите на плановите од-
носно картите, како и целиот елаборат за извр-
шеното премерување (член 67); 

8. користи планови и елаборати што не се 
прегледани и потврдени од надлежниот орган 
(член 68). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во работната или друга орга-
низација со парична казна од 200 динари. 

Член 78 

Со парична казна до 500 динари ќе се казни 
за прекршок поединец ако: 

1. во пропишаниот рок не ги обележи со вид-
ливи и трајни белези границите на земјиштето што 

е во негова сопственост, владение или користење 
или не дозволи пристап на земјиштето (член 22, 
став 1 и 3); 

2. уништи, оштети, помести или измести беле-
зи и ознаки со кои се обележени точките на пре-
мерот (член 24 став 1); 

3. во пропишаниот рок не му ја пријави на 
надлежниот орган секоја измена на белезите и 
ознаките на премерот (член 24, став 2); 

4. во пропишаниот рок не му ја пријави на 
надлежниот орган секоја измена на своето зем-
јиште (член 52 став 1). 

VIII. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
На подрачјата на кои, до денот на влегување-

то во сила на овој закон, се користи пописниот 
катастар, ќе се изврши премер и ќе се изработи 
катастар на земјиштето во рок од 15 години од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Динамиката на извршувањето на премерот по 
години ќе се утврдува со Општествениот план за 
развој на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 80 
На подрачјата на кои не е извршен премер до 

неговото извршување ќе се користи пописниот 
катастар. 

Член 81 
Се овластува директорот на Републичката гео-

детска управа да донесе технички упатства, нор-
мативи и прописи за: основните геодетски рабо-
ти; за утврдување и обележување на границите 
на катастарските општини; основите за снимање 
на детали, снимање на детали; изработка на ори-
гинали на планови и карти; репродукција на пла-
нови и карти; користење на картографскиот ма-
теријал за изработка на наменски карти; ката-
старско класирање на земјиштето; бонитирање на 
земјиштето; излагање на јавен увид на подато-
ците од премерот и катастарот на земјиштето, из-
работка на катастарски операти, чување и обнову-
вање на белези и ознаки на премерот; одржување 
на премерот и катастарот на земјиштето; чување 
и архивирање на податоците од премерот и ката-
старот на земјиштето; начинот на пријавување и 
вршењето на премерувањето на земјиштето и за 
начинот и постапката на прегледот и потврдата 
на плановите и елаборатите од премерувањата и 
сите работи што се во врска со премерот и него-
вото одржување. 

Член 82 
До донесувањето на прописите од член 81 од 

овој закон ќе се применуваат прописите што ва-
желе на денот на неговото влегување во сила. 

Член 83 
Со влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за премерот и катаста-
рот на земјиштето („Службен весник на СРМ" бр. 
18/70). 

Член 84 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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326. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

Се прогласува Законот за утврдување на ка-
тастарскиот приход, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 18 септември 1972 
година, и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 18 септември 1972 година. 

Бр. 03-2263 
19 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ 

ПРИХОД 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Катастарскиот приход служи како основица 

за утврдување на данокот од личен доход од зем-
јоделска дејност, како и за други цели опреде-
лени со посебен закон. 

Член 2 
Катастарскиот приход го опфаќа приходот од 

растително производство и приходот од сточар-
ство. 

Член 3 
Катастарскиот приход од растително произ-

водство се утврдува според површината на зем-
јиштето, начинот на искористување на земјиште-
то, катастарската култура, катастарската класа, 
трошоците на производството и цените на земјо-
делските производи. 

Член 4 
Катастарскиот приход од растително произ-

водство е парична вредност на просечниот принос 
од земјиштето, кој се постигнува на еден хектар 
површина, според вообичаената структура на про-
изводството и начинот на обработка на. земјиш-
тето, а по одбивањето на просечните материјални 
трошоци. 

Член 5 
Просечните материјални трошоци што се од-

биваат од паричната вредност на просечниот при-
нос од земјиштето се редовните издатоци што ги 
бара вообичаениот начин на стопанисување и кои 
се потребни за добивање на просечен принос. 

Во просечните материјални трошоци влегува 
и амортизацијата на економските згради во зем-
јоделството, земјоделскиот инвентар, овоштарник 
ците и лоз јата. 

Член 6 
Приходот од сточарство е парична вредност 

на порастот на сточниот фонд, млекото, волната и 
другите производи што ги дава постојниот сточен 
фонд по одбивањето на просечните материјални 
трошоци за исхрана и одгледување на добитокот и 
на амортизацијата на зградите и инвентарот по-
требни за исхрана и нега на добитокот. 

Приходот од сточарство се вклучува во при-
ходот од растително производство со зголемување 
на цената на храната која служи за исхрана на 
добитокот. 

Член 7* 
Катастарскиот приход се утврдува за повр-

шините на индивидуалните стопанства за секоја 
катастарска околија по катастарски култури и 
катастарски скали. 

Член 8 
За секоја катастарска околија се утврдува 

скала на катастарскиот приход и тоа по класите 
за секоја катастарска култура. 

Член 9 
Катастарскиот приход се пресметува врз осно-

ва на површините распоредени по катастарски 
култури и класи според положбата во годината 
која и претходи на годината во која се врши ут-
врдувањето на катастарскиот приход. 

Член 10 
Просечните приноси се утврдуваат врз основа 

на статистичките податоци. 

II. УТВРДУВАЊЕ НА 'КАТАСТАРСКИОТ 
ПРИХОД 

Член 11 
Структурата на земјоделското производство во 

катастарската околија се утврдува, по правила, 
според застапеноста на земјоделските посеви во 
годината која и претходи на годината во која се 
утврдува катастарскиот приход и тоа: 

1. — за ниви според застапеноста на површи-
ните под главни посеви, според податоците на 
статистичката служба, применети врз вкупните 
површини на нивите, и тоа: 

— најзастапени стрни жита (пченица, 'рж, јач-
мен, овес и ориз, зависно од подрачјето на око-
л н а т а ; 

— пченка и придодадените кон неа површини 
под индустриски посеви (тутун, памук, шеќерна 
репа, сончоглед, афион и др.); 

— површините под нивски и градинарски по-
севи претставени преку посевот на компир; и 

— површините под крмни посеви претставени 
преку најзастапениот посев од оваа група (граор, 
луцерка и др.); 

2. — за зеленчукови градини според застапе-
носта на интензивните зеленчукови посеви (дома-
ти, пиперки, вклучително и индустриска пиперка, 
зелка, кромид, лук, прас, боранија, грашок и 
слично); 

3. — за овоштарници според застапеноста на 
стеблата од одделни видови овошки во вкупниот 
број на овошки по еден хектар; 

4. — за лоз јата според застапеноста на трпез-
ни и вински сорти грозје; 

5. — за шумите според застапеноста на видо-
вите на шумските дрвја. 

Во структурата на земјоделското производство 
се вклучуваат меѓупосевите и други дополни-
телни посеви. 

Член 12 
Просечниот принос врз основа на кој се ут-

врдува катастарскиот приход од растително про-
изводство е количеството на производот што се 
добива од еден хектар површина, сметајќи го про-
секот во последните три години. 

Член 13 
Просечните приноси на земјоделските посеви 

по еден хектар, по кој се пресметува катастар-
скиот приход за катастарската околија, не можат 
да бидат помали од просечните приноси на три-
годишното производство, утврдени според подато-
ците од статистичката служба. 
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Член 14 
Цените на земјоделските и шумските произво-

ди што се применуваат за пресметување на ка-
тастарскиот приход се утврдуваат врз основа на 
статистичките податоци за остварените откупни 
цени, земајќи ги предвид и сите услови за прет-
ворање на производите во пари (количества про-
дадени на селскиот пазар и употребени за прера-
ботка и натурална потрошувачка). 

Цените на материјалите што се признаваат во 
материјални трошоци со пресметката на катастар-
скиот приход се утврдуваат по катастарски око-
лии, според движењето на цените на овие мате-
ријали во годината во која се пресметува ката-
старскиот приход. 

Цените ги утврдува општинската комисија за 
утврдување на катастарскиот приход и & ги до-
ставува на Републичката комисија на усогласу-
вање. 

Член 15 
Бруто-приходот од ниви се утврдува според 

вредноста на главните и споредните производи на 
посевите. 

Бруто приходот од овоштарници се утврдува 
според вредноста на приносот на плодовите од 
родните стебла на овошјето, и вредноста на на-
шата, сеното и другите споредни производи од 
овоштарници. 

Бруто-приходот од лозја се утврдува според 
вредноста на приносот на грозје од еден хектар 
родни лозја. 

Бруто-приходот од ливади и пасишта се утвр-
дува според вредноста на приносот на сено. 

Бруто-приходот од шуми се утврдува според 
вредноста на прирастот на дрвната маса. 

Бруто-приходот од трска и мочуришта се утвр-
дува според вредноста на трската, шеварот и дру-
ги производи. 

III. ПОСТАПКА 'ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СКАЛИТЕ 
НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

Член 16 
Предлогот на скалите на катастарскиот при-

ход по катастарски околии го изработува стручна 
комисија за утврдување на катастарскиот приход, 
што ја именува општинското собрание (во ната-
мошниот текст: општинска комисија). 

Ако катастарската околија опфаќа подрачје 
на две или повеќе општини, предлогот на скалите 
на катастарскиот приход го изработува комисија 
што спогодбено ја именуваат собранијата на тие 
општини. 

Комисијата има најмалку три члена од кои 
еден е земјоделски, а еден геодетски стручњак. 

Член 17 
Усогласувањето на скалите на катастарскиот 

приход меѓу катастарските околии го врши Ре-
публичката комисија за утврдување на катастар-
скиот приход (во натамошниот текст: републичка 
комисија). 

Републичката комисија ја именува Извршниот 
совет. 

Член 18 
Општинската комисија изготвениот свој пред-

лог на катастарски скали тк го доставува на Ре-
публичката комисија со сета документација за-
ради нивно усогласување. 

Републичката комисија проверува дали ска-
лите на одделна катастарска околија се реално 
утврдени во однос на соседните катастарски око-
лии со исти или слични услови за стопанисување 
и дали тие одговараат на стварното просечно про-
изводство и просечните трошоци вложени во про-
изводството на тоа подрачје. 

Републичката комисија изготвува предлог за 
усогласување на скалите на катастарскиот при--
ход и и г о доставува на општинската комисија. 

Член 19 
Општинската комисија предлогот за усогласу-

вање на скалите на Републичката комисија со 
свое мислење го доставува до собранието на оп-
штината. 

Општинското собрание во рок од 45 дена од 
добивањето на предлогот за усогласување на прет-
ходниот став ги утврдува катастарските скали за 
својата катастарска околија, кои не можат да се 
применуваат до нивното одобрување од Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 20 
Врз основа на катастарските скали од општин-

ските собранија Републичката комисија изготвува 
предлог за одобрување на катастарските скали и 
му го доставува на Извршниот совет. 

Член 21 
Врз основа на утврдениот предлог за одобру-

вање од Извршниот совет Собранието на СРМ ги 
одобрува скалите на катастарскиот приход и го 
определува денот на нивното применување. 

Член 22 
Врз основа на одобрените скали се пресметува 

катастарскиот приход за секое домаќинство, што 
се запишува во катастарскиот операт. 

Член 23 
Ако по утврдувањето на катастарскиот при-

ход суштествено се изменат условите за стопани-
сување на индивидуалните земјоделски произво-
дители или суштествено се изменат другите осно-
ви врз основа на кои е утврден катастарскиот при-
ход, Собранието на СРМ, може да одлучи да се 
пристапи кон утврдување на нов катастарски при-
ход за одделни катастарски околии или за целата 
територија на Републиката. 

Утврдувањето на катастарскиот приход во 
смисла на претходниот став може да се врши и со 
валоризација на постојниот катастарски приход. 

Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува Одлука за валоризација на 
катастарскиот приход со утврдување на коефи-
циент за сите или за одделни катастарски култури 
за целата Република или за одделни катастарски 
околии. 

Член 24 
Ако утврдувањето на нов катастарски приход 

за одделна катастарска околија се врши по ба-
рање на општинско собрание, трошоците паѓаат на 
товар на општината. 

Ако утврдувањето на нов катастарски приход 
за одделна катастарска околија, што опфаќа под-
рачје на две или повеќе општини, се врши по 
барање на едно или повеќе општински собранија, 
трошоците за новото пресметување паѓаат на то-
вар на општината чие собрание барало пресмету-
вање. 

Член 25 
Се овластува републичкиот секретар за зем-

јоделство и шумарство да донесе поблиски про-
писи за утврдување на катастарскиот приход. 

Директорот на републичката геодетска управа 
се овластува да донесе техничко упатство за пре-
сметување на катастарскиот приход во катастар-
ските операти. 
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Катастарскиот приход утврден според пропи-

сите што важеле до влегувањето во сила на овој 
закон ќе се применува како основица за плаќање 
на данок од личен доход од земјоделска деј-
ност. 

Член 27 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за утврдување на ката-
старскиот приход („Службен весник на СРМ" бр. 
18/70). 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

327. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

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

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за социјална заштита, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 28 септември 1972 го-
дина, и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор, одржана на 28 септември 1972 година. 

Број 03-2254 
29 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

КОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
Член 1 

Во Законот за социјална заштита („Службен 
весник на СРМ", бр. 16/70, 20/71 и 35/71), во член 
31, став 2 бројот „250" се заменува со бројот „500". 

По став 2 се додаваат два нови става 3 и 4, 
кои гласат: 

„Инвалиднината се усогласува со движењето 
на просечните трошоци на животот во Републи-
ката во почетокот на секоја година, ако тие тро-
шоци во претходната година пораснале најмалку 
за 3°/о. 

Одлука за усогласувањето од претходниот 
став донесува Извршниот совет". 

Член 2 
Во член 87, алинеја втора бројката 0,67% се 

заменува со бројката 0,60%. 

Член 3 
Во член 89 алинеја втора зборовите „психички 

заостанатите лица" се заменуваат со зборовите 
„лица со психички односно физички недостатоци". 

Во алинеја трета зборовите „психички заоста-
натите лица" се заменуваат со зборовите „издрш-
ката на лица со психички односно со физички не-
достатоци". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", со тоа што 
одредбите од член 1 на овој закон ќе се приме-
нуваат од 1 јули 1972 година, одредбите од член 
2 ќе се применуваат од 1 јануари 1972 година, а 
одредбите од член 3 од 1 јануари 1973 година. 

328. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИ-
ТЕ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за основите на избор-
ниот систем во организациите на здружениот 
труд, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 28 септември 1972 
година, и на седницата на Соборот на општини-
те, одржана на 28 септември 1972 година. 

Број 03-2253 
29 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

I. Заеднички одредби 

Член 1 
Изборот и отповикувањето на членовите на 

работничкиот совет односно на него соодветниот 
орган на управување во основните и другите ор-
ганизации на здружениот труд (работнички совет), 
се врши врз основа на еднакво и непосредно из-
бирачко право. 

Член 2 
Колегиј алните и индивидуалните извршни ор-

гани ги избира односно именува работничкиот со-
вет под услови и на начин утврдени со општ акт 
на организацијата на здружениот труд и овој за-
кон. 

Член 3 
Членовите на органите на управувањето на 

организацијата на здружениот труд може да ги от-
повика избирачкото тело што ги избрало под ус-
лови и на начин утврдени со општ акт на орга-
низацијата на здружениот труд во согласност со 
овој закон. 

Член 4 
Гласањето за избор и за отповикување на 

членовите на органите на управувањето е тајно. 
Избирачите гласаат лично. 
Секој избирач има право само на еден глас 

и на исти избори може да гласа само еднаш за ист 
орган. 

Член 5 
Лицето запишано во избирачкиот список не 

може да биде лишено од правото на глас ниту 
спречено да гласа. 

Загарантирана е слободата на определување 
на гласачот и тајноста на гласањето. 

Избирачот не може да се повика на одговор-
ност поради гласањето, ниту од него може да се 
бара да изјави за кого гласал или зошто не гласал 
односно дали гласал за или против отповикува-
њето. 

II. .Основи за избирањето и отповикувањето на 
работнички совет 

Член 6 
Условите и начинот на избор и отповикување 

на членовите на работничкиот совет на работната 
организација која во својот состав има основни 
организации на здружен труд, се утврдуваат со 
самоуправната спогодба за здружување. 
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Член 7 
Изборите за членови на работничкиот совет 

се одржуваат најдоцна 15 дена пред истекот на 
времето за кое се избрани членовите на кои им 
истечува мандатот. 

Избирањето, именувањето односно делегирање-
то на претставници на општествената заедница во 
работничкиот совет на организацијата на здру-
жениот труд што врши дејност или работи од по-
себен општествен интерес, се спроведува во ро-
кот определен за избор на членовите на советот 
што ги избира работната заедница на организа-
цијата на здружениот труд. 

Член 8 
Организациите на здружениот труд, во кои 

од оправдани причини не ќе се одржат избори за 
членови на работничкиот совет во рокот од прет-
ходниот член, се должни изборите да ги одржат 
во рок од 45 дена од денот кога престанала да 
постои причината поради која изборите не може-
ле да се спроведат. 

Како оправдани причини во смисла на овој 
член се сметаат елементарните непогоди и дру-
ги вонредни околности. 

Член 9 
Собранието на општината на чие подрачје, е 

седиштето на организацијата на здружениот труд, 
односно работничкиот совет на работната органи-
зација, која во својот состав има основни орга-
низации на здружен труд, распишува избори за 
членови на работничкиот совет, го определува де-
нот на изборите и именува членови на изборната 
комисија, ако работничкиот совет тоа не го сто-
ри во рокот определен во член 7 од овој закон. 

Член 10 
Во новооснованите организации на здружениот 

труд, во организациите спрема кои била презема-
на соодветна посебна привремена мерка утврдена 
со закон како и во оние во кои сите членови на 
работничкиот совет биле отповикани, собранието 
на општината на чие подрачје е седиштето на ор-
ганизацијата на здружениот труд, односно ра-
ботничкиот совет на работната организација која 
во својот состав има основни организации на 
здружен труд, ги распишува изборите за членови 
на работничкиот совет, го определува денот на 
изборите и ги именува членовите на изборната ко-
мисија, свикува собир на работните луѓе за пред-
лагање и утврдување на кандидати за членови на 
работничкиот совет и определува лице што го от-
вора собирот и до избор на претседавач односно 
на претседателство раководи со неговата работа. 

Член 11 
Органи за спроведување на изборите за чле-

нови на работнички совет се: изборна комисија и 
избирачки одбор. 

Органите за спроведување на изборите се не-
зависни во својата работа и работат според овој 
закон и општите акти на организацијата на здру-
жениот труд. 

На членовите на органите за спроведување на 
изборите им престанува својството на член на 
овие органи ако бидат кандидирани за членови на 
работничкиот совет. 

Делокругот на изборната комисија и избирач-
киот одбор се определува со општиот акт на ор-
ганизацијата на здружениот труд. 

Член 12 
Кандидатите за членови на работничкиот со-

вет се утврдуваат на собир на работните луѓе, со 
мнозинство на гласови на избирачите што прису-
ствуваат на собирот. 

Собирот на работните луѓе одлучува ако на 
собирот присуствуваат повеќе од половината од 
вкупниот број на избирачи. 

Ако предлагањето на кандидати се врши на 
повеќе собири, за кандидат на собирите на работ-
ните луѓе се смета кандидатот утврден на повеќе 
од половината собири на работните луѓе. 

Член 13 
За членови на работничкиот совет се избрани 

кандидатите што добиле најголем број гласови. 
Ако на изборите за членови на работничкиот 

совет гласале помалку од половината од вкупниот 
број избирачи, целата изборна постапка се повто-
рува. 

Член 14 
Предлог за отповикување на членови на ра-

ботничкиот совет утврдува собирот на работните 
луѓе со мнозинство на гласови на избирачите што 
присуствуваат на собирот. 

Собирот на работните луѓе одлучува ако на 
собирот присуствуваат повеќе од половината од 
вкупниот број на избирачи. 

Член 15 
Собранието на општината на чие подрачје е 

седиштето на организацијата на здружениот труд, 
односно работничкиот совет на работната организа-
ција која во својот состав има основни организа-
ции на здружен труд, распишува гласање за от-
повикување, го определува денот на гласањето и 
именува членови на комисијата за спроведување 
на гласањето за отповикување, ако работничкиот 
совет, по предлог кој ги исполнува условите, тоа 
не го стори во рокот определен со општиот акт 
на организацијата на здружениот труд. 

Од денот на распишувањето на гласањето за 
отповикување до денот на одржувањето на гла-
сањето не може да помине повеќе од 30 дена. 

Член 16 
Органи за спроведување на гласањето за от-

повикување на членови на работничкиот совет 
се: комисија за спроведување на гласањето за от-
повикување и одбор за гласање за отповикување. 

Во органите за спроведувањето на гласањето 
за отповикување не може да се именува членот 
на работничкиот совет за чие отповикување се 
гласа и индивидуалниот извршен орган на орга-
низацијата на здружениот труд. 

Член 17 
Делокругот на комисијата за спроведување на 

гласањето за отповикување и Одборот за гла-
сање за отповикување се определува со општиот 
акт на организацијата на здружениот труд. 

Член 18 
Членот на работничкиот совет е отповикан 

ако за отповикувањето гласале повеќе од поло-
вината од вкупниот број избирачи во организа-
цијата на здружениот труд. 

Ш. Основи за именување и разрешување на 
индивидуален извршен орган 

Член 19 
Индивидуалниот извршен орган на организа-

цијата на здружениот труд (директорот) го име-
нува, врз основа на конкурс, работничкиот совет, 
по предлог од конкурсната комисија, доколку со 
посебен закон не е поинаку определено. 

Член 20 
Конкурс за именување на директор на орга-

низација на здружен труд распишува работнич-
киот совет најдоцна три месеци пред истекот на 
времето за кое е именуван директорот. 
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Собранието на општината на чие подрачје е 
седиштето на организацијата на здружениот труд 
односно работничкиот совет на работната организа-
ција која во својот состав има основни организа-
ции на здружен труд, распишува конкурс за ди-
ректор и именува членови на конкурсната коми-
сија, ако работничкиот совет тоа не го стори во 
рокот од претходниот став. 

Конкурсот се објавува во средствата за јавно 
информирање. 

Член 21 
Работничкиот совет распишува нов конкурс 

ако конкурсната комисија во рок од 45 дена од 
денот на распишувањето на конкурсот не изготви 
предлог за именување на директор поради тоа што 
никој не учествувал на конкурсот или што ние-
ден од учесниците на конкурсот не ги исполнува 
конкуренте услови, односно не биде именуван. 

Член 22 
Одлуката на работничкиот совет за именува-

ње на директор се донесува со тајно гласање и со 
мнозинство на гласови од вкупниот број членови 
на советот. 

Ако за директор е предложен член на работ-
ничкиот совет, тој не може да учествува во одлу-
чувањето за именување на директор. 

Член 23 
Директорот на организацијата на здружен 

труд останува на својата должност до истекот на 
времето за кое е именуван. 

Ако на упразнетото место не е именуван ди-
ректор на организацијата на здружен труд, ра-
ботничкиот совет без конкурс именува вршител на 
должноста директор. 

Собранието на општината на чие подрачје е 
седиштето на организацијата на здружениот труд 
односно работничкиот совет на работната органи-
зација која во својот состав има основни органи-
зации на здружен труд, именува вршител на 
должноста директор ако работничкиот совет бла-
говремено тоа не го стори. 

Член 24 
Вршителот иа должноста директор може на 

таа должност да остане најдолго 6 месеци. Работ-
ничкиот совет може повторно, без конкурс, да 
именува вршител на должноста директор најмногу 
уште за 6 месеци само во случај кога на редовно 
распишаните конкурси не се јави ниеден кандидат 
и кога ниеден од учесниците на конкурсот не ги 
исполнува конкуренти услови. 

Собранието на општината на чие подрачје е 
седиштето на организацијата на здружениот труд 
односно работничкиот совет на работната органи-
зација која во својот состав има основни органи-
зации на здружениот труд, ќе преземе привреме-
ни мерки утврдени со закон, ако во рокот од прет-
ходниот став не се именува директор. 

Член 25 
Основите од овој закон за именување на ди-

ректор не се применуваат при именување на ди-
ректор во организациите на здружен труд во ос-
новање. 

Член 26 
Директорот на организацијата на здружениот 

труд може да биде разрешен од должноста и пред 
истекот на времето за кое е именуван. 

Одлуката за разрешување односно за одбива-
ње на барањето за разрешување, работничкиот со-
вет ја донесува со тајно гласање и со мнозинство 
на гласови од сите членови на советот. 

Со статутот на работната организација се ут-
врдуваат основите и начинот на именување и раз-
решување на директорот. 

IV. Казнени одредби 

Член 27 

Со парична казна до 3.000 динари или со каз-
на затвор од 1 година ќе се казни за кривично 
дело: 

1) оној што ќе уништи, прикрие, оштети или 
однесе некоја исправа за изборите или за гла-
сањето за отповикување или некој предмет што 
служи за избор или гласање за отповикување; 

2) службеното или одговорното лице во орга-
низацијата на здружениот труд кое ќе повика из-
бирач на одговорност поради гласањето, или од 
него ќе бара да каже за кого гласал или зошто не 
гласал, односно дали гласал за или против отпо-
викувањето; 

3) член на избирачки одбор или изборна ко-
мисија како и секое друго лице кое ќе лиши 
избирач од правото на глас или ќе го спречи да 
гласа. 

Со парична казна до 3.000 динари или со каз-
на затвор до 3 месеци ќе се казни за кривично 
дело: 

1) оној што ја попречува работата на избирач-
киот одбор на изборната комисија, на комисијата 
за спроведување на гласање за отповикување и 
конкурсната комисија за именување на директор; 

2) член на избирачкиот одбор или на избор-
ната комисија како и секое друго лице кое на кој 
и да било начин ќе ја повреди тајноста на гласа-
њето. 

V. Завршни одредби 

Член 28 * 

Со денот на влегувањето во сила на овој за-
кон престанува да важи Законот за избор и отпо-
викување на органите на управувањето во ра-
ботните организации („Службен весник на СРМ" 
бр. 12/65.). 

Член 29 

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

329. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

„ДЕТСКА НЕДЕЛА" 

Се прогласува Законот за „Детска недела", 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 28 септември 1972 година, 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 28 септември 1972 година. 

Број 03-2349 
29 септември 1972 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА „ДЕТСКА НЕДЕЛА" 

Член 1 
Со овој закон се воведува „Детска недела" и 

придонес за детска заштита. 

Член 2 
„Детската недела" почнува од првата недела 

во месец октомври секоја година и трае седум 
дена. 

Придонесот за детска заштита се плаќа во те-
кот на траењето на „Детската недела". 

Член 3 
Придонесот го плаќаат граѓаните. 
Придонесот се наплатува: 
1. на секоја продадена возна карта во же-

лезничкиот, градскиот, авионскиот, меѓумесниот 
и меѓународниот автобуски сообраќај; 

2. на секоја продадена влезница за театар, ки-
но, уметничка изложба и други културни мани-
фестации; 

3. на секоја поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај освен на печатени работи; 

4. на секоја влезница за спортски натпревари 
и други спортски приредби. 

Од наплатата на придонесот од точка 2 на 
претходниот став се изземаат изложбите, приред-
бите и другите културни, манифестации организи-
рани од страна на ученици и студенти во учили-
шен и студентски круг (училиште и високошкол-
ска установа). 

Член 4 
Извршниот совет на Собранието на СРМ, со 

одлука секоја година ја утврдува висината на 
придонесот за детска заштита во смисла на прет-
ходниот член. 

Член 5 
Наплатата на придонесот за детска заштита ја 

вршат соодветните организации на здружен труд 
и други организации што вршат дејности од член 
3 на овој закон. 

Член 6 
Средствата остварени согласно со член 3 од 

овој закон се приходи на општинскиот фонд 
за непосредна детска заштита на општината на 
чие подрачје се остварени. 

Член 7 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии поблиску да го пропише начинот на пре-
сметување и наплатување на средствата од член 
3 на овој закон. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

330. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОСТА-
ВУВАЊЕ ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА ОПРЕДЕЛЕ-

НИ УСТАНОВИ 

Се прогласува Законот за доставување печа-
тени работи на определени установи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 18 септември 1972 година, 
и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 28 септември 1972 година. 

Број 03-2348 
29 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ 

Член 1 
Со цел да се обезбеди достапност на сите 

печатени работи за проучување и користење и 
нивното зачувување како културни вредности, 
секое_ печатарско претпријатие е должно на уста-
новите од член 8 на овој закон да им доставува 
.бесплатно и на свој~ трошок четиринаесет приме-
роци од секоја печатена работа (задолжителни 
примероци). 

Воените единици и установи што издаваат пе-
чатени работи ќе им доставуваат задолжителни 
примероци од печатените работи на установите од 
член 8, на начин одреден со сојузни прописи. 

Ако печатената работа не ја изработило печа-
тарско претпријатие или ако работата е печатена 
во странство за сметка на домашен издавач, об-
врската за доставување на задолжителни примеро-
ци според став први од овој член ја има изда-
вачот. 

Член 0 
Печатените работи од доверлив карактер се 

изземаат од задолжителното доставување. Органот, 
организацијата на здружениот труд или огапте-
ствено-политичката организација што го издала 
налогот за печатење се должни трајно да чуваат 
најмалку два примерока од печатената работа. 

Член 3 
Како печатени работи, во смисла на овој за-

кон, се подразбираат сите публикации (книги, бро-
шури, сепарати, уметнички репродукции, музика-
лни, списанија, весници, географски карти и ат-
ласи од сите видови, каталози, програми, раз-
гледници и ел.) и додатоците кон нив (табели, гра-
фикони, обрасци и сл.), умножени по технички 
пат (со печатарски машини, литографу а, гештет-
нер и ел.), како и грамофонски плочи, без оглед 
на тоа дали се наменети за ширење односно про-
дажба. 

Член 4 
Ако во печатењето на публикацијата учеству-

ваат повеќе печатарски претпријатија, задолжи-
телните примероци ги доставува претпријатието 
што е означено на публикацијата. Ако на публи-
кацијата се означени повеќе печатарски претпри-
јатија, задолжителните примероци ги доставува 
претпријатието што го довршило печатењето. 

Член 5 
Ако печатената работа е издадена посебно на 

повеќе јазици, или на разни писма (кирилица, ла-
тиница), или во повеќе изданија, задолжителните 
примероци се доставуваат за секој јазик, секое 
писмо и секое издание, односно за секое повторно 
печатење и допечатување. 

Како ново издание се смета и секое старо 
издание кое се проширува со изменета насловна 
страна, нови корици, со дополнет или изменет 
текст, нови слики, карти, табели и ел. 
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Член 6 
Покрај обврската од член 1 на овој закон, из-

давачите на официјални публикации се должни 
бесплатно и на свој трошок да му доставуваат на 
Југословенскиот библиографски институт, за 
потребите на меѓународната размена на офици-
јални публикации, до петнаесет примероци од се-
која печатена работа што има карактер на офи-
цијална публикација. Бројот на овие примероци 
се определува во почетокот на годината со до-
говор меѓу Југословенскиот библиографски инсти-
тут и Народната и универзитетска библиотека во 
Скопје. 

Официјалните публикации од доверлив карак-
тер се изземаат од обврската од претходниот став. 

Член 7 
Како официјална публикација, во смисла на 

овој закон, се смета секоја печатена работа што 
ја издава државен орган како свое официјално 
издание. 

Член 8 
Задолжителните примероци од член 1 на овој 

закон им се доставуваат и тоа: тринаесет при-
мероци на Народната и универзитетска библио-
тека во Скопје и еден примерок на Југословен-
скиот библиографски институт. Од тринаесетте 
примени примероци Народната^ и универзитетска 
библиотека задржува три примерка, а од дру-
гите десет им доставува по еден примерок на цен-
тралните библиотеки на другите социјалистички 
републики и на централните библиотеки на со-
цијалистичките автономни покраини, матичните 
библиотеки во Битола и Штип и Македонската 
академија на науките и уметностите. 

Задолжителните примероци и официјалните 
публикации се доставуваат веднаш по излегува-
њето од печат на првите примероци. Тие мораат 
да бидат исправни и во онаква состојба во как-
ва ќе бидат ширени односно продавани. 

Член 9 
Издавач од Социјалистичка Република Маке-

донија кој печати во печатарско претпријатие од 
друга социјалистичка република или социјали-
стичка автономна покраина или издава во копро-
дукција со странски издавач е должен да и до-
стави на Народната и универзитетска библиотека 
во Скопје бесплатно и на свој трошок пет задол-
жителни примероци. 

Од петте примероци од став 1 на овој член 
Народната и универзитетска библиотека задржува 
два, а по еден примерок им доставува на матич-
ните библиотеки во Битола и Штип и Македон-
ската академија на науките и уметностите. 

Член 10 

Секое печатарско претпријатие е должно да 
и доставува по еден бесплатен примерок на ма-
тичната библиотека на општината на чие подрачје 
има седиште. 

Член 1)1 

Службените и трговските формулари, лето-
ците, рекламните објави (плакати), кратките 
огласи и соопштенија од приватен карактер и се 
доставуваат во три примерка на Народната и уни-
верзитетска библиотека во Скопје. 

Член 12 
Печатарските и издавачките претпријатија се 

должни на Народната и универзитетска библио-
тека во Скопје и на Југословенскиот библиограф-
ски институт секој последен ден во месецот да им 

доставуваат извештај за сите печатени работи 
што ги печателе односно издале во текот на ме-
сецот. 

Воените единици и установи што издаваат пе-
чатени работи ќе доставуваат извештај од став 1 
на овој член на начин одреден со сојузни про-
писи. 

Член 13 
Основањето, припојувањето, здружувањето и 

укинувањето на печатарски односно издавачки 
претпријатија, претпријатијата односно ликвида-
циона^ комисии се должни да ги пријавуваат во 
рок од 15 дена од денот на запишувањето во ре-
гистарот на стопанските организации, односно од 
денот на бришењето од регистарот, на Народната 
и универзитетска библиотека во Скопје и на Ју-
гословенскиот библиографски институт. 

Член 14 
Печатарските односно издавачките претприја-

тија се должни да му дозволат на претставникот 
на Народната и универзитетска библиотека во 
Скопје, односно на претставникот на Југословен-
скиот библиографски институт преглед на евиден-
цијата на издадените публикации, за да се утврди 
дали се постапува според овој закон. 

Член 15 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок организацијата на здружен труд, 
друга организација или друго правно лице што се 
должни да доставуваат печатени работи ако не 
постапат според член 1, став 1 и 3, член 4,5,6,8,9, 
10 и 12, став 1 и член 13 и 14 од овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружен труд или друга организација односно во 
друго правно лице со парична казна до 500 
динари. 

Член 16 ' 
Начинот на доставување на грамофонски пло-

чи, како и на која установа и во колкав број ќе 
се доставуваат го определува републичкиот се-
кретар за култура. 

Член 17 
Со влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат одредбите од член 28 и 29 
од Законот за библиотеките („Службен весник на 
СРМ" бр. 14/65). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-

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

331. 
Врз основа на член 144, став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничката седница на сите собори, одржана на 28. 
септември 1972 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОД-
ДЕЛНИ ОДРЕДБИ НА УСТАВНИТЕ АМАНДМА-

НИ XVII, XXXII, XXXV, XXXVI И XXXVIII 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
До изменувањето и дополнувањето на Делов-

никот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија (Собрание) и на деловниците на 
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неговите собори, со оваа одлука се уредува по-
стапката за спроведување на точка 8 на Аманд-
манот ХУП, точките 1 и 2 на Амандманот ХХХП, 
точките 2, 3 и 4 на Амандманот XXXV, точка 1 
на Амандманот XXXVI, и точките 1 и 6 на Аманд-
манот XXXVIII на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за прашањата што со Де-
ловникот на Собранието и со деловниците на не-
говите собори не се уредени или се уредени на 
поинаков начин. 

II. ПОСЕБНА ПОСТАПКА ЗА ПРЕТРЕСУВАЊЕ 
ПРЕДЛОГ НА АКТ ИЛИ ДРУГО ПРАШАЊЕ ОД 
ИНТЕРЕС ЗА РАМНОПРАВНОСТА НА НАРОД-

НОСТИТЕ И ЕТНИЧКИТЕ ГРУПИ 

Член 2 
Кога на дневен ред на седниците на соборите 

на Собранието има предлог - за донесување на за-
кон, нацрт на закон или предлог на закон или на 
друг акт (понатаму: предлог на акт) или друго 
прашање од интерес за рамноправноста на народ-
ностите и етничките групи, посебната постапка се 
спроведува според одредбите на оваа одлука. 

Член 3 
Посебната постапка во надлежните собори се 

спроведува по барање од собор на Собранието, 
постојана комисија на Собранието или одбор на 
надлежниот собор, како и од најмалку 10 пра-
теници на надлежниот собор. 

Барањето може да се поднесе до заклучува-
њето на претресот по предлогот на актот односно 
на другото прашање во соборот. 

Член 4 
Барањето за спроведување на посебна постап-

ка мора да биде образложено. 
Во образложението мора да се наведе во која 

смисла предлогот на актот или другото прашање 
е од интерес за рамноправноста на народностите и 
етничките групи. 

Член 5 
Барањето за спроведување на посебна постап-

ка му се поднесува на претседателот на надлеж-
ниот собор писмено. Кога барањето е поднесено 
најмалку два дена пред денот на одржувањето на 
седницата на соборот, претседателот на соборот им 
го доставува на сите членови на соборот, на под-
носителот на предлогот на актот односно на дру-
гото прашање, на Извршниот совет, кога тој не 
е предлагач и на Комисијата за меѓунационални 
односи на Собранието. 

Ако барањето е поднесено спроти денот на 
одржувањето на седницата или на самата седница 
на соборот, претседателот на соборот ќе ги запо-
знае членовите на соборот со барањето на поче-
токот на претресот на предлогот на актот односно 
на другото прашање на кое се однесува барањето, 
а на предлагачот на актот односно на другото пра-
шање и на Комисијата за меѓунационални односи 
на Собранието ќе им го достави веднаш штом ќе 
го прими, за да можат по него да се изјаснат. 

Кога барањето е поднесено во текот на пре-
тресот на актот или на другото прашање, по чиј 
повод е поднесено барањето за спроведување на 
посебна постапка, претресот по предлогот на 
актот односно на другото прашање ќе се прекине 
и ќе се премине на претрес по барањето за спро-
ведување на посебна постапка. 

Член 6 
Предлагачот на актот или на другото прашање 

по повод на кои е поднесено барањето за спро-
ведување на посебната постапка и Комисијата за 
меѓунационални односи можат да побараат од со-
борот да ја одложи расправата по барањето за 
спроведување на посебната постапка за наредната 

седница на соборот. По ова барање соборот одлу-
чува без претрес и утврдува кога ќе ја продол-
жи расправата. 

Член 7 
Ако предлагачот на актот, по повод на под-

несеното барање за спроведување на посебна по-
стапка, го измени или дополни својот предлог, 
претседателот на соборот ќе го повика претстав-
никот на подносителот на барањето да се изјасни 
дали останува при барањето. 

Доколку подносителот на барањето се откаже 
од своето барање, односно доколку Комисијата за 
меѓунационални односи искаже мислење дека ба-
рањето за спроведување посебна постапка не е 
основано, посебната постапка ќе се заклучи и ќе 
продолжи претресот по предлогот на актот или на 
другото прашање според редовната постапка за 
нивното претресување. 

Ако подносителот на барањето и понатаму 
останува при своето барање а во тоа го поддржу-
ва и Комисијата за меѓунационални односи, по-
себната постапка продолжува со тоа што претсе-
дателот на соборот барањето за спроведување на 
посебна постапка го упатува на другиот надлежен 
собор. 

Член 8 
Доколку другиот надлежен собор го заклучил 

претресот по предлогот на актот или на другото 
прашање на кое се однесува барањето за спро-
ведување на посебна постапка, тој ќе го стави на 
дневен ред барањето за спроведување на посебна 
постапка. 

Ако во другиот надлежен собор предлагачот 
на актот го измени или дополни својот предлог 
по повод на барањето за спроведување на посебна 
постапка, претседателот на соборот ќе го извести 
надлежниот собор во кој е поднесено барањето и 
овој собор повторно ќе постапи според член 7 од 
оваа одлука. 

Член 9 
Ако во смисла на членот 7, став 3 од оваа 

одлука посебната постапка продолжи, двата над-
лежни собора формираат заедничка комисија од 
по тројца членови на која и доверуваат да изгот-
ви предлог на решение по барањето за спрове-
дување на посебна постапка. 

Член 10 
Заедничката комисија од член 9 од оваа од-

лука на надлежните собори им поднесува свој из-
вештај со предлог на решение по прашањето од 
интерес за рамноправноста на народностите и ет-
ничките групи. 

Доколку заедничката комисија не утврди 
предлог на решение, на надлежните собори ќе им 
поднесе само извештај, а може да предложи пре-
тресот да се одложи за наредната седница. 

По предлогот од претходниот став, соборот од-
лучува без претрес. 

Член 11 
Надлежните собори го претресуваат извешта-

јот на заедничката комисија на заедничка сед-
ница. 

По претресот на извештајот соборите гласаат 
по предлогот на заедничката комисија, ако таков 
предлог таа поднела. 

Член 12 
Ако заедничката комисија не поднела предлог 

во смисла на член 10 став 2 од оваа одлука, или 
ако двата надлежни собора не донесат одлука во 
смисла на член 11 став 2 од оваа одлука во исто-
ветен текст, предлогот на актот, по чиј повод 
било поднесено барањето за спроведување на по-
себна постапка, се симнува од дневен ред. 
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Предлогот на актот што е симнат од дневен 
ред не може да биде повторно ставен на дневен 
ред пред истекот на шеесет дена од денот на не-
говото симнување од дневен ред. 

Член 13 
Ако двата надлежни собора донесат одлука од 

член 11 на оваа одлука во истоветен текст, тие 
продолжуваат со претресот по предлогот на актот 
односно на другото прашање по чиј повод било 
поднесено барањето за спроведување на посебна 
постапка. 

III. ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ФОНДОВИ И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИ ОД 

СТРАНА НА ОРГАНИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 14 
Барањето за согласност за основање на фонд 

односно преземање на обврска во смисла на 
Амандманот XXXIV точка 4, став 1 на Уставот на 
СФРЈ, претседателот на Собранието им го упа-
тува на претседателите на сите собори и на За-
коне давно-правната комисија. 

Член 15 
Ако барањето од член 14 од оваа одлука не 

е поднесено преку Извршниот совет, барањето му 
се упатува и на Извршниот совет заради давање 
мислење. 

Извршниот совет дава мислење по барањето 
пред неговото претресување на седници на над-
лежните собори. 

Член 16 
Согласноста од член 14 на оваа одлука ја да-

ваат надлежните собори на Собранието со одлука. 

Член 17 
Одлуката за согласност му се доставува на 

сојузниот орган што ја барал согласноста. 
Ако согласноста не е дадена, на сојузниот ор-

ган му се доставува заклучок дека согласноста 
не е дадена. 

IV. ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ 
НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

Член 18 
Барањето за согласност за склучување на ме-

ѓународни договори во смисла на Амандманот 
XXXV, точка 1 на Уставот на СФРЈ, претседате-
лот на Собранието им го упатува на претседатели-
те на сите собори и на Законодавно-правната ко-
мисија. 

Член 19 
Ако барањето од член 18 на оваа одлука не е 

поднесено преку Извршниот совет, барањето му се 
упатува и на Извршниот совет, заради давање ми-
слење. 

Извршниот совет дава мислење, по барањето 
пред неговото претресување на седници на над-
лежните собори. 

Член 20 
Согласноста од член 18 на оваа одлука ја 

даваат надлежните собори на Собранието со од-
лука. 

Член 21 
Одлуката за согласност му се доставува на 

сојузниот орган што ја барал согласноста. 
Ако согласноста не е дадена, на сојузниот ор-

ган му се доставува заклучок дека согласноста не 
е дадена. 

V. ПОСТАПКА ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕТО 
ВО ВРШЕЊЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ВРЗ ОСНОВА НА УСОГЛАСЕНИ СТА-

ВОВИ СО НАДЛЕЖНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ И 
ПОКРАИНСКИ ОРГАНИ 

Член 22 

Ставовите на Републиката по предлозите на 
актите од ставовите 1 и 2 на точка 1 на Аманд-
манот ХХХШ на Уставот на СФРЈ ги утврдува 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија со своите општи акти со кои ја утврдува 
општата политика на Републиката или со свој по-
себен акт. 

Ставовите на Републиката утврдени на начин 
од претходниот став се задолжителни за Изврш-
ниот совет. Ако Собранието претходно не утврди-
ло политика по определено прашање, Извршниот 
совет ќе му предложи на Собранието да го раз-
гледа тоа прашање и да му даде насоки за став 
по тоа прашање. 

Член 23 

На седници на надлежните собори Собранието 
утврдува ставови особено по следните акти на 
Сојузната скупштина: 

— основите и предлогот на општествениот 
план на Југославија; 

— кредитирањето на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените републики и авто-
номните покраини; 

—• системот, изворите и вкупниот обем на сред-
ствата за финансирање на Федерацијата. 

При усогласување на ставовите на прашањата 
од претходниот став на ниво на Федерацијата, Из-
вршниот совет е должен да се придржува кон ста-
вовите утврдени од Собранието. 

Член 24 

Извршниот совет го известува Собранието за 
текот на усогласувањето на ставовите по предло-
зите за утврдување на политиката на Федера-
цијата и за донесување сојузни закони и други 
акти, како и за донесување прописи за извршу-
вање на сојузните закони и на други акти, кога 
во донесувањето на тие закони, односно акти е 
предвидено усогласување на ставовите. 

Извршниот совет посебно го известува Собра-
нието за прашањата по кои во одделни фази не е 
постигнато усогласување на ставовите. 

Извршниот совет е должен да поднесе извеш-
тај кога тоа го бара собор на Собранието. 

Член 25 

Извештајот од член 24, од оваа одлука му се 
доставува на претседателот на Собранието, кој им 
го упатува на претседателите на сите собори на 
Собранието. 

По повод разгледувањето на извештајот од 
претходниот став, надлежните собори на Собра-
нието можат да утврдат дополнителен став на Со-
бранието по прашањата по кои не се усогласени 
ставовите и на Извршниот совет да му дадат на-
соки за усогласување. 

Член 26 

Собранието, на седници на надлежните собори, 
по предлог од членовите на Претседателството на 
СФРЈ од Социјалистичка Република Македонија 
или од Извршниот совет, или по своја иницијатива 
ги разгледува прашањата по кои не е постигната 
согласност, а за кои е известено Претседателство-
то на СФРЈ и по нив утврдува свој став. Овој 
став се утврдува со заклучок што му се доставува 
на Претседателството на СФРЈ. 
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Член 27 
Собранието на седници на надлежните собори, 

по предлог од членовите на Претседателството на 
СФРЈ или по своја иницијатива ги разгледува 
прашањата по кои не е постигната согласност ме-
ѓу Сојузната скупштина и Претседателството на 
СФРЈ во случаите од став 1 и 2 на точка 8 на 
Амандманот XXXVI на Уставот на СФРЈ и зазема 
став по тие прашања. Овој став се утврдува со 
заклучок што му се доставува на Претседател-
ството на СФРЈ и на членовите на Претседател-
ството на СФРЈ од Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член 28 
На седниците на соборите на Собранието, на 

кои се утврдуваат. ставовите според членовите 
22—27 од оваа одлука, се повикуваат и пратени-
ците на соодветниот собор на Сојузната скупштина 
од територијата на Републиката. 

Ставовите што ги утврдуваат соборите на Со-
бранието им се доставуваат и на сојузните пра-
теници од претходниот став. 

Член 29 
Секцијата на сојузните пратеници од Соција-

листичка Република Македонија може да бара од 
членовите на меѓурепубличките комитети од Со-
цијалистичка Република Македонија да ја изве-
стуваат за прашањата од член 24 став 1 и 2 од 
оваа одлука. 

Член 30 
По барање од комисија на Собранието односно 

од одбор на собор на Собранието или по своја ини-
цијатива, членовите на меѓурепубличките комитети 
од Социјалистичка Република Македонија ги из-
вестуваат за прашањата од член 24 став 1 и 2 од 
оваа одлука. 

Членовите на меѓурепубличките комитети ги 
известуваат комисиите на Собранието и одборите 
на соборите преку давање усни информации, со 
непосредно учество во работата на овие тела или 
преку писмен извештај што го поднесуваат до прет-
седателот на телото што барало известување. 

По повод разгледувањето на информацијата 
односно извештајот на членот на меѓурепублич-
киот комитет, комисијата односно одборот може 
да им предложи на надлежните собори да го пре-
трпат тоа прашање. 

Член 31 
Секој член на соборот, сојузните пратеници, 

претседателот на Собранието и претседателот на 
Извршниот совет можат да предложат на коми-
сија на Собранието, на одбор на собор, односно на 
надлежниот собор да претресат прашања од над-
лежност на меѓурепубличките комитети. 

VI. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ ОД СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
СОБРАНИЕТО 

Член 32 
Членот на Претседателството на СФРЈ во Со-

бранието ги има следните права и должности: 
— да бара известувања од телата на Собра-

нието и на неговите собори, од Извршниот совет 
и од другите републички органи што му се по-
требни за вршење на неговата функција; 

— да биде постојано и редовно известуван за 
прашањата чие познавање му е потребно заради 
правилно и уредно вршење на функцијата; 

— да го известува Собранието и неговите со-
бори, по своја иницијатива или по нивно бара-
ње, за прашањата од надлежност на Претседател-
ството на СФРЈ; 

— да го известува Собранието и неговите со-
бори за прашањата по кои не е постигната со-
гласност меѓу Сојузната скупштина и Претседа-
телството на СФРЈ во случаите од став 1 и 2 
на точка 8 на Амандманот XXXVI од Уставот на 
СФРЈ и на надлежните собори да им предложи 
да заземат став по тие прашања; 

— да им предлага на надлежните собори на 
Собранието да разгледаат и други прашања од 
надлежност на Претседателството на СФРЈ и од 
нив да бара да заземат став по тие прашања. 

Член 33 
Своите права од оваа одлука членот на Прет-

седателството на СФРЈ во Собранието ги оства-
рува во согласност со одредбите на Деловникот на 
Собранието. 

Член 34 
Соборите на Собранието можат со заклучок 

да ги задолжат членовите на Претседателството 
на СФРЈ да ги изнесат пред Претседателството 
на СФРЈ ставовите на Собранието по прашањата 
од надлежност на Претседателството на СФРЈ. 

Членовите на Претседателството на СФРЈ се 
должни да ги известуваат соборите на Собрание-
то за тоа дека постапиле според нивниот заклучок 
од претходниот став. 

Член 35 
За својата работа во Претседателството на 

СФРЈ членовите на Претседателството на СФРЈ 
се одговорни пред Собранието, кое, во случаите 
определени со закон, може да ги отповика. 

VII. ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
СОБРАНИЕТО 

Член 36 
Предлог на кандидатура за избор на претседа-

тел на Собранието поднесува Кандидационата 
конференција на Републичката конференција на 
ССРНМ, што го утврдува по претходно мислење 
од општествено-политичките организации во оп-
штините. Предлог можат да поднесат и најмалку 
30 пратеници на Собранието. 

Предлог на кандидатура се поднесува писмено 
на претседателот на Собранието пред почетокот 
на седницата на која се врши изборот. 

Предлогот им се доставува на сите пратеници 
пред почетокот на седницата. 

Претставник на Кандидационата конферен-
ција на Републичката конференција на ССРНМ, 
односно еден од предлагачите на кандидатурата 
што е предложена од пратеници, има право на 
седницата да го образложи предлогот. 

Член 37 
За претседател на Собранието е избран кан-

дидатот кој добил мнозинство гласови од вкуп-
ниот број на сите пратеници на Собранието. 

Член 38 
Ако за избор на претседател на Собранието се 

поднесени предлози на две или повеќе кандида-
тури, и ако изборот се врши јавно, гласањето ќе 
се изврши поименично. 

VIII. ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 39 
Предлог за избор на претседател на Изврш-

ниот совет поднесува Кандидационата конферен-
ција на Републичката конференција на ССРНМ, 
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што го утврдува по претходно мислење од опште-
ствено-политичките организации во општините. 
Предлог за избор на претседател на Извршниот 
совет можат да поднесат и најмалку 30 пратеници 
на Собранието. 

Предлог за избор на претседател на Изврш-
ниот совет се поднесува на претседателот на Со-
бранието, кој едновремено им го упатува на сите 
собори на Собранието. 

Пред претресувањето во Републичкиот собор 
и Соборот на општините, предлогот за избор на 
претседател на Извршниот совет го претресуваат 
на свои седници соборите на работните заедници 
и за своето мислење по тој предлог го известуваат 
Републичкиот собор и Соборот на општините. 

Републичкиот собор и Соборот на општините 
пред утврдувањето на кандидатурата за претседа-
тел на Извршниот совет се должни да го разгле-
даат мислењето на соборите на работните заедници 
и по него да заземат став. 

Член 40 
Изборот на членови на Извршниот совет се 

врши според член 401 од Деловникот на Собра-
нието, со тоа што при изборот на членови на 
Извршниот совет, по предлог од претседателот на 
Извршниот совет, Републичкиот собор и Соборот 
на општините именуваат од редот на членовите 
на Извршниот совет републички секретари и дру-
ги функционери кои ќе раководат со републич-
ките секретариј ати и со определени други репуб-
лички органи и организации што вршат работи од 
општ интерес за Републиката. 

IX. ПРАВО НА ИНТЕРПЕЛАЦИЈА 

Член 41 
Пратениците имаат право да поднесуваат ин-

терпелации за претресување на определени поли-
тички прашања во врска со работата на Изврш-
ниот совет. 

Интерпелација во соборот можат да поднесат 
најмалку 10 членови на соборот. Првиот потписник 
на интерпелацијата е претставник на групата пра-
теници што ја поднеле интерпелацијата, доколку 
групата за свој претставник не определи друг пот-
писник. 

Интерпелацијата се поднесува писмено, пре-
ку претседателот на соборот. 

Член 42 
Ако претседателот на соборот смета дека ин-

терпелацијата не е во согласност со одредбите на 
Деловникот на Собранието, ќе го повика подноси-
телот на интерпелацијата, интерпелацијата да ја 
усогласи со одредбите на Деловникот. Ако под-
носителот и натаму останува при својата интерпе-
лација, за усогласеноста на интерпелацијата со 
одредбите на Деловникот одлучува соборот без 
претрес. 

Член 43 
Претседателот на соборот интерпелацијата ја 

доставува до сите членови на соборот. 
На првата наредна седница на соборот, ин-

терпелацијата се става на дневен ред и за неа 
соборот одлучува без претрес. 

Член 44 
Ако Соборот ја усвои интерпелацијата, прет-

седателот на соборот ќе му ја достави на Изврш-
ниот совет. 

Член 45 
Извршниот совет е должен одговорот на ин-

терпелацијата да го даде во рок од еден месец од 
денот кога ја примил интерпелацијата. 

Писмениот одговор Извршниот совет му го 
поднесува на претседателот на соборот во кој е 
поднесена интерпелацијата, а овој им го доставу-
ва на сите членови на соборот. 

Член 46 

Одговорот на Извршниот совет на интерпе-
лацијата се става на дневен ред на седница на 
соборот како посебна точка на дневен ред, ако 
одговорот им бил доставен на членовите на собо-
рот најмалку 5 дена пред седницата на соборот. 

Член 47 

Соборот може да одлучи одговорот на Изврш-
ниот совет на една или повеќе интерпелации да 
се даде на посебна седница, посветена исклучи-
во на претресот на интерпелации и ќе го опре-
дели денот и часот на таа седница. 

Член 48 

Одговорот на интерпелацијата се изложува 
усно. 

Пред да му даде збор на претставникот на Из-
вршниот совет за давање одговор на интерпелаци-
јата, претседателот на соборот ќе му даде збор 
на претставникот на групата пратеници што ја 
поднела интерпелацијата, усно да ја образложи. 
Ова образложение може да трае, по правило, 10 
минути, но соборот може да одобри и подолго 
време. 

По образложението на интерпелацијата и по 
давањето на одговор, претседателот на соборот 
отвора претрес. Во текот на претресот претстав-
никот на Извршниот совет ќе добие збор кога ќе 
побара. 

По завршениот претрес претседателот на со-
борот ќе му даде збор прво на претставникот на 
Извршниот совет, а потоа на претставникот на гру-
пата пратеници што ја поднела интерпелацијата 
заради давање изјава. 

Ако претставникот на Извршниот совет смета 
дека е потребно да се прибават нови податоци во 
врска со интерпелацијата, тој може да предложи 
одлагање на претресот. Пред гласањето претседа-
телот на соборот ќе го праша претставникот на 
групата пратеници што ја поднела интерпелаци-
јата дали се согласува со одлагањето. 

За одлагањето од претходниот став соборот 
одлучува без претрес. 

Член 49 

Претресот по интерпелацијата може да завр-
ши со донесување на резолуција или препорака. 

Предлог за донесување на резолуција или пре-
порака може да поднесе секој член на соборот и 
Извршниот совет. Ако нема предлог на резолу-
ција или препорака, претседателот ќе објави дека 
се преминува на дневен ред. 

Член 50 

По повод на одговорот на интерпелацијата 
или по предлог од најмалку 10 пратеници — чле-
нови на соборот, соборот може да постави пра-
шање на доверба на Извршниот совет, односно на 
претседателот или на одделен член на Извршниот 
совет. 

Прашање на доверба може да постави и Из-
вршниот совет. 

Член 51 

По поставеното прашање на доверба се спро-
ведува постапката предвидена во дел 4 на глава 
"УШ од Деловникот на Собранието. 
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X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2251 
29 септември 1972 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

332. 
Врз основа на член 44 од Законот за висо-

кото школство на СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65), Собранието на СР Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 28.1Х. 
1972 година, и на седницата на Просветно-култур-
ниот собор, одржана на 28.1Х.1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ — 
СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за изменување и до-

полнување на Статутот на Земјоделско-шумар-
скиот факултет — Скопје, што ја донесе Советот 
на Факултетот на седницата од 20.1У.1972 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-226.1 
29 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

333. 
Врз основа на член 275, став 4 од Деловни-

кот на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 28 септември 1972 година и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 28 
септември 1972 година, по претресот на Анализата 
за временото запослување на наши граѓани во 
странство, донесе 

ЗАКЛУЧОЦИ 

ЗА ВРЕМЕНОТО ЗАПОСЛУВАЊЕ НА НАШИ 
ГРАЃАНИ ВО СТРАНСТВО 

1. Политиката на временото запослување на 
наши граѓани во странство е дел на севкупната 
политика на запослувањето во нашата Републи-
ка. Запослувањето во странство има привремен 
карактер и се врши организирано преку заводите 
за запослување, почитувајќи ги притоа принципи-
те на развојот и потребните кадри на стопанството. 

2. Проблемот на запосленоста во Републиката 
по својата суштина е актуелен и бара пооргани-
зирани напори и мерки за решавање на безра-
ботноста, сообразувајќи ги со Општествениот план 
за развој на Републиката. 

За таа цел потребно е целосно ангажирање на 
сите заинтересирани фактори во Републиката, 
особено на Извршниот совет, републичките органи 
на управата и работните организации. 

3. Миграцијата село-град и натаму претставу-
ва основен извор за зголемување бројот на без-
работните, главно, поради се уште нерешените 
проблеми на селото. За таа цел, соборите се зала-
гаат за поорганизиран пристап кон решавањето 
на проблемите на селото, врзани со развојот на 
земјоделското производство, обезбедување на пого-
лема сигурност во политиката на откупот и цените 
на земјоделските производи, кредитната и даноч-
ната политика како и со решавањето проблемите 
на селото врзани со урбанизацијата, комуналната 
изградба, инфраструктурата и општествениот 
стандард. 

4. Се укажува на потребата од преземање на 
ефикасни мерки за спречување одливот во стран-
ство на веќе запослените стручни кадри во на-
шето стопанство преку нивниот поадекватен трет-
ман, постимулативно наградување во работните 
организации и регулирање на условите (во само-
управните акти) под кои тие можат да го напу-
штат работното место. 

5. Враќањето на работниците привремено за-
послени во странство претставува проблем, за чие 
решавање, е неопходно потребно изградување на 
политика и разработување на мерки за нивен ор-
ганизиран прифат во однос на примањето на ра-
бота и вклучувањето во работниот процес, како 
и за решавањето на другите проблеми сврзани со 
нивното враќање. 

6. За конкретизирање и подоследно спроведу-
вање на политиката на запослување, нејзиното 
усогласување со политиката на развојот на Репу-
бликата и регионите, во иднина и во основа за-
болувањето, па и остручувањето за запослување 
во странство, треба да се изведува за дејности и 
гранки за кои во Републиката и регионите со нив-
ниот развој ќе се создаде можност да се запослат 
нашите граѓани по нивното враќање од привреме-
ната работа во странство. 

За да се обезбеди политиката на заложува-
ње во странство да стане мерка за ублажување 
на безработноста во Републиката и регионите, по-
требно е во неа да се вградат критериуми и при-
оритети (економски, социјални и ел.) за зажалу-
вањето на нашите граѓани во странство само од 
редот на безработните лица и оние што не можат 
да најдат работа во земјата, а изразиле желба да 
работат во странство. 

7. За квалитативно подобрување на третманот 
и статусот на нашите работници и поадекватно 
изедначување со домашните, потребно е натамош-
но организационо и кадровско приспособување на 
службите за запослување кои го организираат, 
подготвуваат и изведуваат запослувањето во 
странство. Тие ќе треба да бидат квалификувани 
и оспособени покрај стручното оспособување, по-
големо внимание да и посветат на претходната 
подготовка и упатеноста на нашите граѓани во 
странство за остварување на правата од работ-
ниот однос, условите за сместување и исхрана, 
правата' од социјалното осигурување и ел., како 
и потполно обезбедување со потребните јавни ис-
прави и документи и нивната упатеност во оства-
рувањето на правата што произлегуваат од нив. 
Исто така, посебно треба да се обрне внимание на 
општествено-идејното подготвување на нашите 
граѓани, како и поцелосно информирање за со-
стојбата во земјата во која се упатуваат. 
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8. Во поглед на намалувањето бројот на не-
организираното запослување во странство заводи-
те за заложување, како во својата секојдневна 
работа, така и во дејноста и преку средствата за 
јавно информирање во земјата треба да покажат 
поголема активност во правец на информирање на 
граѓаните за последиците што произлегуваат од 
овој вид на запослување. 

9. Неопходно е потребно Стопанската комора 
на Македонија, Републичкиот секретаријат за труд 
и Републичкиот завод за запослување, во заедни-
ца со одреден број работни организации, да изра-
ботат програма за организирано запослување на 
работници во странство и тоа: преку изведување 
на инвестициони зафати од страна на градежна-
та оператива; преку техничко-технолошка сора-
ботка со странски партнери од страна на одделни 
работни организации кои наизменично би ги ис-
праќале своите вишоци од работна рака на при-
времена работа на одреден рок, при што потоа 
наместо нив би се испраќале нови работници. На 
тој начин не само што ќе се проширува стопанска-
та соработка со странство, туку ќе се обезбеди по-
голема сигурност на нашите работници, ќе се за-
штитат од одредени видови на експлоатација и 
злоупотреби, а со тоа би се избегнало неорганизи-
рано^, индивидуално запослување во странство на 
наши работници, а ќе се овозможи организирано 
запослување на поголем број работници. 

Надлежните органи во Републиката особено 
ќе треба да се заложат за елеминирање на по-
јавите на менаџерство и трговија со работната сила 
од страна на поединци и организации во нашата 
Република. За таа цел Републичкиот секретаријат 
за труд, во заедница со собранијата на општини-
те и Републичкиот совет на синдикатите на Ма-
кедонија, да направи точен увид во оваа состојба 
и да предложи соодветни санкции против носи-
телите на овие појави. 

10. Органите и организации во Републиката што 
учествуваат во формирањето на политиката за за-
ложување на наши граѓани во странство — Из-
вршниот совет, Републичкиот секретаријат за труд, 
Републичкиот секретаријат за економски односи 
со странство, Републичкиот завод за запослување, 
Републичкиот завод за социјално осигурување, 
Стопанската комора на Македонија, Сојузот на 
синдикатите на Македонија и др. да се изборат на 
ниво на федерацијата, нејзините органи и орга-
низации, сојузната политика во областа на зало-
жувањето во странство во иднина да произлегува 
од интересите и потребите на републиките и по-
краините. Притоа, таа треба во иднина да се за-
сновува врз два основни принципа: мерка за уб-
лажување на безработноста и висок степен на ор-
ганизираност на заложувањето на наши граѓани 
во странство. 

11. Исто така, на сојузно ниво треба да се по-
крене измена и дополнување на меѓудржавните 
спогодби по однос на следното: 

— правото на користење на обезбедување во 
случај на безработност на градежните и сезонски-
те работници запослени во СР Германија да не би-
де зависно од престојот во оваа земја; 

— од страна на Републичкиот завод за зало-
жување пред Сојузното биро за запослување да 
се покрене иницијатива за измена и дополнување 
на меѓудржавните договори во смисла на задол-
жително определување на контигент за стручно 
оспособување од вкупниот број на работници што 
странските работодавачи ги бараат во текот на ед-
на година. Притоа остручувањето на овие наши 
граѓани да го финансираат странските работода-
вачи. 

Притоа Сојузното биро вкупниот контигент за 
остручување по републики и покраини да го рас-

пределува според бројот на неквалификувани без-
работни лица: 

— надлежните републички органи на ниво на 
сојузот особено ќе треба да се заложат да се из-
менат оние клаузули од меѓудржавните спогодби 
со кои им се дозволува на странските служби за 
запослување од Сојузното биро да бараат врз ос-
нова на барањата од странските работодатели, да 
им се испратат на работа оние лица што тие по-
именично ги бараат, без разлика дали се тие запо-
слени или не во нашата земја. Дотолку повеќе 
што со ваквите клаузули им се дава право на 
странските работодатели да ги бараат за заложу-
вање преку Сојузното биро и оние работници кои 
се веќе запослени, односно ја извлекуваат струч-
ната работна сила од нашите работни колективи. 
Со тоа, всушност, се рушеше прокламираната по-
литика за запослување во странство како мерка 
на привремено решавање на безработноста од една 
страна, а од друга страна веќе има појави од раз-
виените региони да се извлекува запослената ра-
ботна рака. Поименично запослување би можело да 
се дозволи во исклучителни случаи. 

12. За успешното реализирање на политиката 
во областа на запослувањето, неопходно е потре-
бен општествен механизам со далеку поголем сте-
пен на организираност. За таа цел потребно е да 
се разгледа можноста за формирање на одбор за 
запослување при Извршниот совет, аналогно на 
постоењето на одбори за одредени области и гран-
ки. 

13. За поцелосно остварување на правата на 
работниците времено запослени во странство, што 
произлегуваат од работниот однос, а регулирани 
со меѓудржавни конвенции, потребно е кадровски 
да се прошири Дипломатско-конзуларно престав-
ничката мрежа, како и бројот на социјалните ра-
ботници од нашата Република. 

14. За решавање на проблемите врзани со ра-
ботењето на информативните центри, на клубо-
вите и дополнителните школи за децата на нашите 
работници во местата каде што е поголема кон-
центрацијата на наши граѓани, потребно е да се 
изнајдат трајни извори на финансиски средства за 
финансирање на овие активности. 

15. За да може да се обезбеди целосна еви-
денција на привремено запослените во странство, 
да се донесе сојузен закон со кој ќе се создаде 
обврска за сите лица што одат на работа во стран-
ство за тоа да поднесат пријава до заводот за за-
ложување, а тој да биде обврзан да води евиден-
ција за сите граѓани што одат на работа во стран-
ство. 

Во врска со ова, на ниво на Републиката и 
општините потребно е да се воведе една ваква 
комплетна евиденција со сите неопходни подато-
ци за работниците што се на привремена работа 
во странство. 

Предлог за обемот на содржината на оваа 
евиденција да поднесат Републичкиот завод за 
статистика и Републичката заедница, за заложу-
вање. 

. СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2264 
29 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
. Никола Минчев, е. р. 
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334. 
Собранието на СРМ, на седницата на Републич-

киот собор, одржана на 28.1Х.1972 година, и на сед-
ницата на Просветно — културниот собор, одржа-
на на 28.1Х.1972 година, по претресот на мате-
ријалот — Основни системски регулативи за раз-
вој на техничката култура, а врз основа на член 
275 од Деловникот на Собранието на СРМ, ги до-
несе следните 

ЗАКЛУЧОЦИ 
Мерките за натамошен развој на техничката 

култура во Социјалистичка Република Македо-
нија, што беа донесени од Републичкиот и Про-
светно-културниот собор во текот на 1969 година, 
придонесоа да се согледаат општествените потреби 
од оваа дејност, како и да се реализираат некои 
зафати од значење за натамошниот развој на тех-
ничката култура. 

Во Републичката конференција на Социјали-
стичкиот сојуз, Сојузот на синдикатите, Заеднич-
ката седница на Републичката конференција на 
Сојузот на младината и Советот на народна техни-
ка и на други места укажано е на значењето и 
потребата од развивање на масовната техничка 
култура. Во уставните амандмани на Социјали-
стичка Република Македонија е истакнато дека 
,.Општеството се грижи за развојот на техничката 
култура". 

Донесувањето на Законот и формирањето на 
Републичкиот фонд за стимулирање талентирано-
ста на младите научни таленти ќе овозможи во 
наредниот период поуспешно откривање, одгледу-
вање и стимулирање на младите таленти. Изгот-
вени се проекти за застапување на елементите од 
техничката култура во домовите за култура, а во 
Берово, Штип и Скопје се изградени одделни до-
мови за техничка култура. Специјализирани домо-
ви од овој вид се проектирани во Кавадарци и 
Куманово. 

Забрзаното дејство на научно-техничката и тех-
нолошката револуција наложуваат техничката кул-
тура да се одвива преку образованието на сите 
нивои, што ќе придонесе за забрзување на пре-
структуирањето и за промени во образованието и 
ќе доведе до усогласување со потребите на стопан-
ството и општествените дејности. 

Меѓутоа, низа мерки за натамошниот развој на 
техничката култура во Републиката не се реали-
зирани, воглавно поради немање на соодветен ре-
публички орган за развојните проблеми од областа 
на техничката култура, како и поради немање на 
служби и реферати за развој на техничката кул-
тура во општините и некои институции (Републич-
ки завод за унапредување на школството и др.). 

Проблемите на наставничките и стручни кадри 
во областа на техничката култура се уште прет-
ставуваат едно од суштествените прашања за на-
тамошниот развој и унапредување на образовно-
ЕОСПИТНИОТ процес во училиштата и општествените 
организации за техничка култура. 

Не е решен проблемот за образование на на-
ставнички кадри за техничка култура во учили-
штата од втор степен, се уште не е согледано ви-
стинското значење на општо-техничкото образо-
вание во заводите за унапредување на школство-
то, изградените домови за техничка култура не 
можат да ја реализираат својата програма поради 
слабата опременост, се уште не се решени пробле-
мите што треба да го овозможат натамошниот раз-
вој на пронаоѓаштвото и техничките унапреду-
вања. 

Прилично е запоставена работата на ширење-
то и популаризирањето на техничката култура меѓу 
производителите на село. Дури и во сферата на 
образованието малку се води сметка за приспо-

собување на програмите кон практичните потреби 
на производителите на село, иако живееме во вре-
ме на голема примена на технички и агротехнич-
ки средства во земјоделското производство. 

Масовната техничка култура во сегашниот 
степен од нашиот развиток бара пристап кој ќе 
обезбеди решавање на проблемите од оваа област 
во областа на општествениот и личниот стандард 
на луѓето. 

Проблемите во врска со финансирањето на 
техничката култура се мошне актуелни и нивно-
то решавање е императив за натамошниот разви-
ток на техничката култура. 

Донесувањето на основните систематски регу-
лативи за развој на техничката култура, како и 
нивната реализација, треба да има мошне големо 
значење за натамошниот развој на техничката 
култура. 

1. Соборите укажуваат на потребата од утвр-
дување на програма за развој на техничката 
култура која ќе произлезе од среднорочниот оп-
штествен план на Републиката за периодот 1971— 
1975 година. 

Програмата да се темели врз предлозите со-
држани во материјалите: Основните системски ре-
гулативи за развој на техничката култура и ма-
теријалот — Техничката култура во СР Македо-
нија — развојни можности. Тоа да биде основа за 
реално согледување на развојот и унапредува-
њето со општествено-економскиот развој на СР 
Македонија. 

Програмата да ја обезбеди Републичкиот за-
вод за општествено, планирање и Републичкиот се-
кретаријат за образование и наука. Републичкиот 
завод за општествено планирање да обезбеди тре-
тирање на техничката култура во развојниот кон-
цепт на Републиката за повеќе години. Републич-
киот секретаријат за образование и наука, кој спо-
ред Законот за републичките органи на управата 
е задолжен да се грижи за развојот на технич-
ката култура, треба да формира републички коор-
динационен одбор за да може техничката кул-
тура поцелосно да се спроведува и преку ангажи-
рање на други републички органи. Републичкиот 
секретаријат за народна одбрана треба во концеп-
тот на одбраната и заштитата да го дефинира ме-
стото и улогата на организациите за техничко вос-
питување. 

2. Нужно е финансирањето на натамошниот 
развиток и дејностите на техничката култура, си-
стемски да се решаваат, да се надмине буџетскиот 
начин на финансирање, развојот на техничката 
култура да биде адекватен со порастот на опште-
ствено — материјалната база и националниот до-
ход. 

Потребно е да се донесе закон за техничка кул-
тура, со кој ќе се определи местото на техничката 
култура во нашиот систем, а посебно ќе се опре-
делат врз трајна основа и изворите на средства 
и нивната намена за да се овозможи развивањето 
на масовната техничка култура и ширењето на 
општотехничките знаења, како основа на совреме-
ното воспитување и образование, помагање изград-
бата на објектите за техничка култура и нивното 
опремување, создавање на поповолни услови за 
работа на организациите на Народната техника и 
специјализираните сојузи. 

Специфичните зафати од областа на технич-
ката култура треба да се реализираат со помош на 
финансиски средства и од други фондови. 

Поради ова е потребно: 
Во Законот за финансирање на културата да 

се укаже дека техничката култура е интегрален 
дел на општата култура и дека од фондовите за 
финансирање на културата треба да се помагаат 
и дејностите од областа на техничката култура 
што значат посебен придонес за развој на култу-
рата. 
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Од средствата за финансирање на општонарод-
ната одбрана и заштита треба да се финансираат 
зафатите од областа на техничката култура, што 
претставуваат посебен придонес од значење за од-
браната и заштитата. 

Извор на средства за развој и унапредување 
на техничката култура се и соодветните фондови 
на работните организации, особено за творештвото 
на младите, за оспособување на стручни кадри, 
за подигање нивото на техничката култура, сред-
ствата за народна одбрана и други фондови. 

3. Техничката култура треба да се развива 
како воспитна и образовна дејност. Оваа култура 
е се позначаен иманентен дел на современото об-
разование. Затоа основните напори во развивање-
то на техничката култура треба да бидат вложени 
во сферата на образованието и воспитувањето. 
Неопходно е основното и средното образование да 
се темелат уште повеќе врз општо-техничката ос-
нова, образованието потесно да се поврзува со про-
изводствената работа, да се остварува процесот на 
креативното образование и воспитување со потре-
бите на техниката, технологијата и непосредното 
производство во одделни региони. 

4. Училиштата и другите установи за образо-
вание и воспитување го реализираат техничкото 
воспитување на децата и младината како состав-
на компонента на образованието и воспитувањето. 
Нужно е на општотехничкото образование во учи-
лиштата да му се посвети поголемо внимание пре-
ку обезбедување на материјални и други услови. 

Во новиот концепт за образование треба да се 
обезбедат услови и фонд на часови, што ќе овоз-
можат теоријата уште повеќе да се поврзе со прак-
тиката. ОТО треба да стане посовремено и пое-
фикасно и да не се спроведува само како наста-
ва, туку тоа да биде составен дел и на воннастав-
ните слободни активности, програмите на општо-
техничкото образование да се усогласат со совре-
мената концепција на техничката култура и со по-
требите и можностите на учениците. 

5. Проектите на училишните згради што ќе се 
градат задолжително да содржат потребен број 
кабинети и работилници за настава по општотех-
ничко образование и за творештвото на младите 
таленти. Ова да се обезбеди преку педагошките 
нормативи што ќе ги донесе Републичкиот секре-
таријат за образование и наука. 

6. Во идниот период посебно треба да се ре-
шава проблемот за создавање на кадри што ќе 
ја развиваат техничката култура. Овие кадри се 
неопходни за спроведување на наставата по оп-
штотехничко образование во училиштата на сред-
ното образование. За спроведувањето на ова се 
препорачува да се проучи материјата за отворање 
на посебна катедра на Природно-математичкиот 
факултет во Скопје. 

7. За да се поправи мошне незадоволувачката со-
стојба во областа на научниот подмладок, кој е 
многу дефицитарен во техничките науки, напоред-
но со Републичкиот фонд за помагање на тален-
тите, потребно е да се создадат соодветни матери-
јални претпоставки и во општините, работните ор-
ганизации и научно-истражувачките институции. 

8. Неопходно е донесување на регулативи што 
ќе обезбедат повисок степен на примена на тех-
нички средства во станбената и комуналната из-
градба, јавниот сообраќај, трговијата и друго. По-
требно е да се донесат нови прописи за примопре-
давање на станбени објекти и за ракување со тех-
ничките средства на овие објекти. Прописите за 
техничките стандарди при комуналната изградба, 
прописите за продавање на техничка стока за за-
должителни упатства за ракување и др. 

9. Во современите услови на стопанисување 
техничката култура има значајна улога во разво-
јот на нашиот општествено-економски живот. Во 
таа смисла неопходни се посовремени решенија и 
концепции за перманентно образование, кое треба 

да обезбеди стекнување на повисок степен на тех-
ничка култура на производителите. 

И натаму да се развиваат производствено-тех-
ничките натпревари, тие да се прошират на пове-
ќе специјалности и струки, и да се остварува по-
големо поврзување меѓу науката и практиката. 

10. Во наставните програми на училиштата во 
земјоделските реони да се предвидат содржини кои 
понепосредно ќе ги запознаат учениците со агро-
техниката и ќе ги ориентира на земјоделски зани-
мања. 

Посебно да се придонесе за оспособување на 
непосредните земјоделски производители во раку-
вањето со техничките средства и користењето на 
агротехничките мерки во индивидуалното земјо-
делство и стопанство. 

11. Во изградбата и реализацијата на функ-
циите на домовите на културата, потребно е да се 
применат веќе усвоените критериуми; тие да бидат 
и фактори за ширење на научни сознанија и тех-
нички значења. 

Напоредно со тоа треба да се пристапува и 
кон изградба на специјализирани домови на тех-
ничката култура. 

Домовите за техничка култура да имаат ед-
наков статус како и домовите на културата. Тие 
да претставуваат образовно-воспитни, културни 
институции од посебен општествен интерес, фи-
нансирани од заедниците на образованието и кул-
турата. 

12. Напредокот во областа на техничката кул-
тура бара да се решаваат проблемите околу увозот 
на опрема за техничко образование, набавка на 
аудиовизиолошки средства, респондери за наста-
вата и друго. Царинските олеснувања, даночната 
и кредитната политика треба да придонесат за по-
голема набавка на технички средства, што ќе овоз-
можат посовремен процес на образованието и вос-
питувањето. 

13. Проблемите на ширењето на научно-тех-
ничките сознанија треба да биде работа, пред се, 
на научните институции, средствата за масовно 
комуницирање, радио-телевизијата, печатот, струч-
ните кадри во работните организации и стручните 
здруженија. 

Проширувањето на средствата з1а масовно ко-
муницирање, и особено создавање на втор телеви-
зиски канал треба да отворат можност за поус-
пешна работа во областа на техничкото информи-
рање и образование. 

Втората телевизиска програма треба да обез-
беди образовна емисија за учениците и популарна 
емисија за ширење на научно-техничките созна-
нија ка ј работните луѓе. 

И другите средства за информирање, печатот 
и списанијата, треба да создадат свои програми за 
масовно информирање од областа на науката и 
техниката. 

14. Републичкиот секретаријат за образование 
и наука, според Законот за републичките органи 
на управата, треба да пристапи кон формирање 
служба која ќе обезбеди следење на проблемите 
од областа на техничката култура и предлагање 
на мерки за напредок во оваа област. Овој Се-
кретаријат повремено треба да ,го известува Со-
бранието за реализацијата на овие заклучоци. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2256 
29 септември 1972 година 

Скопје 

Претседател 
на. Собранието .на СРЖ, 

Никола Минчев, е. р. 
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335. 
Врз основа на член 28 од Законот за здруже-

нијата на граѓаните („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/72), републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Регистарот на здруженијата на граѓаните (ре-

гистар) се води на начин определен со овој пра-
вилник според образецот што е отпечатен кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

Обрасците на регистарот се водат во укоричена 
книга. 

Пред почетокот на водењето на регистарот над-
лежниот општински орган за внатрешни работи 
го заверува регистарот со печат и потпис на ста-
решината на органот, означувајќи го при тоа бро-
јот на страниците што ги содржи регистарот. 

Член 2 
Запишувањата во регистарот се вршат по ре-

доследот на донесените решенија за запишување 
во регистарот. 

Член 3 
Во регистарот во рубриката „Забелешка" се 

впишуваат податоците за промената на правилата 
на здружението, забраната и престанокот на рабо-
тата на здружението или за новиот назив на здру-
жението. 

Покрај податоците од претходниот став во ру-
бриката „Забелешка" се внесува и бројот и дату-
мот на решението на надлежниот општински орган 
за внатрешни работи со кое е одобрена промената, 
забранета работата или е утврден престанокот на 
работата на здружението. 

Член 4 
Регистарот и списите од постапката за запи-

шување во регистарот се чуваат трајно. 

Член 5 
Регистрите што се во употреба на денот на 

влегувањето во сила на овој правилник можат да 
се користат. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 04-13234/1 
3 октомври 1972 година 

Скопје 
Републички секретар за 

внатрешни работи, 
Љупчо Арнаудовски, е. р. 

336. 
Врз основа на член 17 од Законот за пријаву-

вање на живеалиштето и престојувалиштето на 
граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 15/72), 
републичкиот секретар за внатрешни работи про-
пишува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈА-
ВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУ-

ВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 

Пријавување и одјавување на живеалиште, 
пријавување и одјавување на престојувалиште од 
член 5 од Законот за пријавување на живеали-
штето и престојувалиштето на граѓаните и прија-
вување промена на адреса на стан се врши на обра-
зецот бр. 1. 

Член 2 

Пријавување на престојувалиште кога се ко-
ристат услуги за сместување (член 4 од Законот 
за пријавување на живеалиштето и престојували-
штето на граѓаните) се врши на образецот бр. 2. 

Член 3 

Книгата на гости се води на образецот бр. 3 

Член 4 

Обрасците бр. 1 до 3 се отпечатени кон овој 
правилник и се негов составен дел. 

Член 5 

Обрасците што се во употреба на денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник можат да се 
користат. 

Член 6 

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

Број 04-13233/1 
3 октомври 1972 година 

Скопје 
Републички секретар за 

внатрешни работи, 
Љупчо Арнаудовски, е. р. 

Образец број 1 
(големина 210 х 148 мм) 

ДО ОПШТИНСКИОТ ОРГАН ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Поднесувам 
— пријава на живеалиште 
— одјава на живеалиште 
— пријава за промена на адресата на станот 
— пријава на престојувалиште по член 5 од За-

конот 
— одјава на престојувалиште по член 5 од Зако-

нот. (Забелешка: потребното да се потцрта) 
и за себе ги давам следните податоци: 

Образец за регистарот на здруженијата 
на граѓаните 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Назив на 
здружението 

Се
ди

ш
те

 Број и датум 
на решението 
за запишување 

на здружението 
во регистарот 

Забелешка 
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П р е з и м е 

И м е 

Роден-а 
Ден, месец и година 

Роден-а 
Место, општина и ре-
публика 

Регистарски број на личната карта и кој орган 
ја издал 

Адреса што се прија-
вува односно одја-
вува 

М е с т о Адреса што се прија-
вува односно одја-
вува Улица и број 

Поранешно живеалиште и адреса (да се пополни 
само во пријавата) 

Каде заминува (да се пополни само во одјавата) 

Поранешна адреса на станот (да се пополни при 
промена на адреса на стан) 

Во Подносител на пријавата-одј авата 
19— год. 

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВА—ОДЈАВА 

Од примена сата на станот (потребното да се потцрта) во 
е при јава-од јава за живеалиште, пријава-одјава 
за престојувалиште, пријава за промена на адре- ул. : бр. . 

Во Потпис на овластеното лице 
19— год. 

Образец број 2 
• (големина 210х148мм) 

(назив односно име и презиме, место и адреса на давателот на услугата за сместување) 

До ОПШТИНСКИОТ ОРГАН ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

П р е з и м е 

Роден-а 
Ден, месец и година 

Роден-а Место, општина и ре-
публика 

Живеалиште и адреса 

Ригистарски број на личната карта и кој орган 
ја издал • 

Датум и час на сместувањето 

Потпис на портирот — станодавецот 

Образец број 3 
(големина 297х210мм) 

Ре
де

н 
бр

ој
 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
Датум и 
место на 
раѓање 

Стално ме-
сто на жи-
веење и 
адреса 

Регистарски 
број на лич-
ната карта 
и кој орган 

ја издал 

Број на 
собата 

Датум и 
час на сме-
стувањето 

Датум на 
заминува-

њето 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за ревало-
ризација на средствата на организациите на здру-
жениот труд од општествените дејности („Службен 
весник на СРМ", бр. 32/72), се поткраднала грешка 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕД-
СТВАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Во членот 5 став 1 наместо датата „31.Х.1972", 
треба да стои „30.Х1.1972". 

Од Законодавно-правната комисија на Собра-
нието на СР Македонија, Скопје, бр. 03-2350/72 год. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
121. 

Врз основана чл. 97 и 208в од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 
32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 15/71, 16/71 и 60/71), Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 19 октомври 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
ЗАРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА НЕКОИ 

ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ ВО 1972 ГОДИНА 

I 
Заради покачувањето цените на некои прехран-

бени артикли во 1972 година, старосните, инвалид-
ските и семејните пензии остварени до 30 септем-
ври 1972 година чиј износ не е поголем од 1000 ди-
нари се зголемуваат за 35 динари. 

II 
Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 

следува од 1 октомври 1972 година. 

III 
Како основица за определување износот на зго-

лемувањето на пензиите ќе служи износот на пен-* 
зи јата (без заштитниот додаток) којшто на корис-
никот му следувал за месец октомври 1972 година. 

Зголемувањето на пензиите по оваа одлука не 
влијае на правото и височината на заштитниот 
додаток, кој и натаму ќе се исплатува во определе-
ниот износ. 

IV 
При определувањето на зголемувањето на се-

мејните пензии според оваа одлука повеќе корис-
ници на пензија по една основа, односно по едно 
решение ќе се сметаат како еден корисник. 

V 
Зголемувањето на пензиите по оваа одлука не-

ма да влезе и да се смета во основицата за усо-
гласување на пензиите со економските движења 
што ќе се изврши со важност од 1 јануари 1973 го-
дина, освен на пензиите кои се зголемени по оваа 
одлука, а не подлежат на тоа усогласување. 

VI 
Зголемувањето на пензиите според одредбите 

на оваа одлука ќе се изврши од Стручната служба 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, по службена должност и 
без донесување на писмено решение. 

VII 
Потребни појасненија за примена на одредбите 

ка оваа одлука ќе дава Стручната служба на За-
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
рување на Македонија. 

VIII 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3426/1 
19 октомври 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Мара Минанова, е. р. 

122. 
Врз основа на членот 2086 од Основниот закон 

за пензиското осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" број 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 
17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 
60/71) и членот 107 ст. 2 од Основниот закон за ин-
валидското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 10/65, 14/65, 14/66, 1/67, 23/67, 56/69 и 60/70), Со-
бранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 19 октомври 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕ-
СТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ИНВА-
ЛИДНИТЕ ДЕЦА НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕ-
МЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА 

ЖИВЕЕЊЕТО 

I 

На инвалидите на трудот на кои не им е обез-
бедено бесплатно сместување и исхрана за вре-
мето додека се врши рехабилитацијата во друго 
место (надвор од местото на постојаното живеење), 
а користењето на рехабилитацијата не може да 
се обезбеди со постојан превоз од местото на жи-
веењето до местото каде што се врши рехабили-
тацијата, им припаѓа паушален надоместок опре-
делен според оваа одлука. 

II 

Паушалниот надоместок во случаите од точ-
ката I на оваа одлука изнесува 500 динари месечно. 

III 

Паушален надоместок според оваа одлука при-
паѓа и на дете — инвалид на осигуреник, кое се 
наоѓа на професионална рехабилитација надвор од 
местото на живеењето. 
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IV 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на паушалниот надоместок на инвалидите на тру-
дот за времето додека се врши професионалната 
рехабилитација по прописите за инвалидското оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 34/71). 

V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СР Македонија", 
а ќе се применува од 1 октомври 1972 година. 

Бр. 01-3425/1 
19 октомври 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

Мара Миланова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

123. 
Врз основа на член 87 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
— Скопје, на седницата одржана на 14.1Х.1972 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 

Одлуката за висината на стапките за утврду-
вање на основиците за пресметување придонесот 
за здравствено осигурување на одделни категории 
осигуреници, бр. 02-16505 од 20.У1.1972 година, об-
јавена во „Службен весник на СРМ" бр. 22/72 год., 
се става вон сила. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

СКОПЈЕ 

Бр. 02-27803/1 
15 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Стојановски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
124. 

Врз основа на член 32 од Општествениот до-
говор за усогласување на распределбата на дохо-
дот и личните доходи во организациите на здру-
жен труд и работните заедници во општествените 
дејности („Службен весник на СРМ" бр. 9/72), во 
натамошен текст: Општествен договор, а по прет-
ходно прибавено мислење од Заедничката комисија 
формирана по одредбите на чл. 22 од Општестве-
ниот договор, Службата на општественото книго-
водство на СР Македонија донесува 

МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ ПОДАТО-
ЦИ ОД СТРАНА НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО САМО-
УПРАВНИТЕ СПОГОДБИ, ОДДЕЛНИТЕ ОПШТЕ-
СТВЕНИ ДОГОВОРИ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Организациите на здружен труд и работ-
ните заедници во општествените дејност-и-учесни-
ци во самоуправните спогодби, се должни во опре-
делените рокови да и достават на надлежната ор-
ганизациона единица на Службата на општестве-
ното книговодство одредени податоци за распре-
делба на доходот на дел за акумулација и дел за 
лични доходи и други податоци во врска со спро-
ведувањето на одредбите од Општествениот дого-
вор и самоуправните спогодби. 

Според оваа методологија, согласно со чл. 34 
од Општествениот договор, одредени податоци за 
распределба на доходот поднесуваат учесниците 
во самоуправните спогодби од областа на опште-
ствените дејности, и тоа: дејноста на училиштата, 
научна дејност, култура и просвета, уметност и 
забава, здравствена дејност, општествените орга-
низации, социјалното осигурување, Службата на 
општественото книговодство, Народната банка, ор-
ганите на власта и управата и другите општестве-
ни служби наведени во Номенклатурата за рас-

поредување на стопанските и други организации и 
државните органи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
12/63, 26/63, 50/64, 11/65 и 13/65), во натамошен текст: 
организации на здружен труд вон стопанството, ор-
ганите на власта и управата, општествените орга-
низации и другите општествени служби закоп За-
едничката комисија формирана по чл. 22 од Оп-
штествениот договор, дала согласност истите да 
склучат самоуправна спогодба во состав на оп-
штествените дејности. 

2. Корисниците на општествените средства од 
точката 1 став 2 од оваа методологија — учесници 
во самоуправните спогодби, одредените податоци 
за распределба на доходот на дел за акумулација 
и дел за лични доходи и други податоци во врска 
со спроведувањето на одредбите од Општествениот 
договор и самоуправните спогодби ги доставуваат 
на надлежната организациона единица на Служ-
бата на општественото книговодство на обр. РДо-2 
— Пресметка за распределба на доходот на дел 
за акумулација и дел за лични доходи, во три при-
мерока. Образецот, со објаснение за пополнување 
на образецот, е отпечатен кон оваа методологија 
и е составен дел на истата. 

Организациите — учесници во самоуправните 
спогодби се должни заедно со пресметката на обр. 
РДо-2 да и достават на надлежната организациона 
единица на Службата на општественото книговод-
ство пресметка на обр. РДо-3 врз основа на која се 
утврдени елементите на односите за распределба 
на доходот на дел за акумулација и дел за лични 
доходи, и тоа: коефициентот на стручноста, спо-
редбениот доход, коефициентот на деловниот резул-
тат, односите за распределба на доходот и распре-
делбата на доходот според односите утврдени во 
чл. 10 од Општествениот договор. Пресметката на 
обр. РДо-З е отпечатена кон оваа методологија и 
е составен дел на истата. 

3. Учесниците во самоуправните спогодби пре-
сметките на обр. РДо-2 и РДо-3 ги доставуваат на 
надлежната организациона единица на Службата 
на општественото книговодство во определените 
рокови, и тоа: 
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а) организациите на здружен труд од вонсто-
панството што своето книговодство го водат, по 
сојузни прописи, пресметките ги поднесуваат за 
период јануари-јуни, јануари-септември и јануари-
декември во рокот за поднесување на периодич-
ната пресметка односно завршната сметка заедно 
со периодичната пресметка односно со завршната 1 

сметка; 
б) организациите на здружен труд од вонсто-

панството што своето книговодство го водат по ре-
публички прописи, пресметките ги поднесуваат за 
период јануари-септември, јануари-декември во 
рокот за поднесување на периодичната пресметка 
односно завршната сметка заедно со периодичната 
пресметка односно со завршната сметка; 

в) органите на власта и управата што според 
постојните прописи се должни на Службата на 
општественото книговодство да и доставуваат само 
завршна сметка, пресметките ги доставуваат само 
за период јануари-декември во рокот за поднесу-
вање на завршната сметка заедно со завршната 
сметка; 

г) општествените организации и другите оп-
штествени служби, кои по постојните прописи не 
се должни на Службата на општественото кни-
говодство да и ја достават својата завршна смет-
ка, пресметките ги доставуваат за период јануари-
декември најдоцна до 28.П. по истекот на годината. 

4. Врз основа на податоците од пресметката на 
обр. РДо-2, пресметката на обр. РДо-3 и податоците 
од периодичната пресметка односно завршната 
сметка, Службата на општественото книговодство 
го следи спроведувањето на самоуправните спо-
годби и утврдува дали организациите — учесници 
во самоуправните спогодби, се придржувале во пре-
сметковниот период на мерилата и критериумите 

(организација-учесник во спогодбата) 
(место) 

(дејност) 

1. Остварен доход односно средства за распре-
делба 

2. Договорни и законски обврски 
3. Доход за распределба односно средства за рас-

пределба (1—2) 
4. Споредбен доход (СД) 
5. Коефициент на деловен резултат (КДР) 
6. Просечен број на работниците во организаци-

јата за полно работно време 
7. Односи за распределба на доходот односно на 

средствата за распределба: 
а) до споредбениот доход: 

— за акумулација °/о 
— за лични доходи °/о 

б) над споредбен доход: 
— за акумулација °/о 
— за лични доходи °/о 

8. Распределба на доходот односно на средствата 
за распределба според односите од ред. бр. 7: 
а) — за акумулација 

од тоа: 
— во деловен фонд односно за фонд за 

опрема 
б) — за лични доходи 

предвидени со Општествениот договор и самоуправ-
ната спогодба во врска со распределбата на дохо-
дот на дел за акумулација и дел за лични доходи. 

На организациите на здружен труд и работ-
ните заедници во општествените дејности што во 
пресметковниот период издвоиле повеќе средства 
за лични доходи отколку што требало да издво-
јат според пресметката за распределба на доходот, 
а со тоа воедно отстапиле од односите утврдени со 
чл. 10 од Општествениот договор, Службата на оп-
штественото книговодство ќе постапи според одред-
бите на чл. 30 од Законот за општествено договара-
ње и самоуправно спогодување („Службен весник 
на СРМ", бр. 24/71) и одредбите на чл. 40 од Законот 
за Службата на општественото книговодство 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/72). 

На тие организации Службата на општестве-
ното книговодство ќе им исплатува личен доход 
согласно на чл. 29 став 2 од Законот за опште-
ствено договарање и самоуправно спогодување, 
односно најповеќе до исплатениот личен доход по 
работник според завршната сметка од претходната 
година, се додека организацијата не постапи по од-
редбите на чл. 10 од Општествениот договор. 

5. Оваа методологија влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Согласен за Заедничката 
комисија, 
Претседавач, 

Ванчо Близнаковски, е. р. 

Главен директор, 
Благој Симеонов, е. р. 

Образец РДо-2 

П Р Е С М Е Т К А 

за распределба на доходот односно средствата за распределба на дел за акумулација и дел за 
лични доходи според мерилата утврдени со самоуправната спогодба за период од 1. I. до 

197 год. 

Е л е м е н т и Износ 
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9. За организациите што по согласност на Заед-
ничката комисија за општествено договарање 
отстапиле од примената на чл. 10 од Општ дог. 

Односите за распределба според согласноста на Ре 
публичката комисија за општествено договарање: 

— за окумулација 
— за лични доходи 

10. Распределени средства за лични доходи од до-
ходот за распределба на периодичната пресмет-

ка односно завршната сметка 
11. Повеќе издвоени средства за лични доходи (ред. 

бр. 10 — ред. бр. 8 под б) односно ред. бр. 10 
— ред. бр. 9) 

12. Просечно исплатени лични доходи по работник 
во организацијата во претходната година 

13. Исплатени лични доходи со придонесите од 
лични доходи во пресметковниот период 

Дата, Раководител на 
сметководството, Директор, 

Објаснение за пополнување 
на образецот РДо-2 

а) Организациите на здружен труд од вонсто-
панството што своето книговодство го водат по 
сојузни прописи: 

— на ред бр. 1 —• Остварен доход за пресмет-
ковниот период јануари—јуни и јануари—септем-
ври, износот од ред. бр. 13 од обр. Деловен резул-
тат во текот на годината, односно износот на ис-
тиот реден број од образецот Биланс на успехот; 

— на ред. бр. 2 — Договорни и законски об-
врски, за пресметковниот период, збирот на из-
носите од ред. бр. 30 до 42, освен на редниот број 
38 од образецот Деловен резултат во текот на го-
дината, односно збирот на износите од истите ред-
ни броеви, освен редниот број 38, од образецот 
Биланс на успехот; 

— на ред. бр. 4 — Споредбен доход, за прес-
метковниот период и по завршната сметка изно-
сот од пресметката за утврдување на елементите 
на образецот РДо-3 под П — Утврдување на спо-
редбениот доход; 

— на ред. бр. 5 — Коефициент на деловниот 
резултат, за пресметковниот период и по заврш-
ната сметка, стапката од пресметката за утврду-
вање на елементите на обр. РДо-3 под Ш — Ут-
врдување на коефициентот на деловниот резултат; 

— на ред. бр. 6 — Просечен број на работни-
ците во организацијата за полно работно време, 
за пресметковниот период, бројот од редниот број 
128 — Посебни податоци од образецот — Деловен 
резултат во текот на годината, односно _ од ред-
ниот број 9 — Посебни податоци, од образецот — 
Биланс на успехот; 

— на ред. бр. 7 — Односи за распределба на 
доходот, за пресметковниот период и по заврш-
ната сметка, односите од пресметката за утврду-
вање на елементите на образецот РДо-3 под IV —-
Утврдување на односите за распределба на дохо-
дот според одредбите на чл. 10 од Општествениот 
договор; 

— на ред. бр. 8 — Распределба на доходот, за 
пресметковниот период и по завршната сметка, 
распределбата на доходот од пресметката за утвр-
дување на елементите на образецот РДо-3 под V 
— Распределба на доходот односно на средствата 
за распределба; 

— на ред. бр. 9 — Односи за распределба спо-
ред согласноста на Републичката комисија за оп-
штествено договарање и самоуправно спогодува-

ње. На овој реден број ги искажуваат односите за 
распределба организациите на здружен труд што 
добиле согласност од Заедничката комисија за оп-
штествено договарање и самоуправно спогодување 
да отстапат од примената на чл. 10 од Општес-
твениот договор; 

— на ред. бр. 10 — Распределени средства од 
доходот за лични доходи по периодичната пре-
сметка односно завршната сметка, за пресметков-
ниот период и по завршната сметка износот од 
ред. бр. 43 од образецот — Деловен резултат во 
текот на годината односно од образецот — Би-
ланс на успехот; 

— на ред. бр. 12 — Просечно исплатени лични 
доходи по работник во организацијата од претход-
ната година, износот што ќе се добие кога из-
носот од ред. број 3 — Посебни податоци се по-
дели со бројот на ред. број 9 — Посебни податоци 
од образецот — Биланс на успехот; 

— на ред. бр. 13 — Исплатени лични доходи 
со придонесите од лични доходи, во пресметков-
ниот период збирот на износите од ред. број 123 
и 124 — Посебни податоци од образецот — Дело-
вен резултат во текот на годината односно зби-
рот од редниот број 3 и 4 — Посебни податоци од 
образецот — Биланс на успехот. 

б) Организациите на здружен труд од вонстопан-
ството што своето книговодство го водат по ре-
публички прописи: 

— на ред. бр. 1 — Остварен доход за пресмет-
ковниот период и по завршната сметка, износот 
од ред. број 13 од образецот — Деловен резултат 
во текот на годината односно од образецот — 
Биланс на успехот; 

— на ред. бр. 2 — Договорни и законски об-
врски за пресметковниот период и по завршната 
сметка, збирот на износите од ред. бр. 27 до 35, 
освен на ред. број 32, од образецот — Деловен 
резултат во текот на годината односно од обра-
зецот — Биланс на успехот; 

— на ред. бр. 4 Споредбен доход, износот 
од пресметката за утврдување на елементите на 
образецот РДо-3 под П — Утврдување на спо-
редбениот доход; 

— на ред. бр. 5 — Коефициент на деловен 
резултат, стапката од пресметката за утврдување 
на елементите на образецот РДо-3 под Ш — Ут-
врдување на коефициентот на деловниот резултат; 
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— на ред. бр. 6 — Просечен број на работни-
ците во организацијата за полно работно време, 
за пресметковниот период бројот од редниот број 
16 — Посебни податоци од образецот — Деловен 
резултат во текот на годината односно на редниот 
број 7 — Посебни податоци од образецот — Би-
ланс на успехот; 

— на ред. бр. 7 — Односи за распределба на 
доходот, односите од пресметката за утврдување 
на елементите на образецот РДо-3 под IV — Ут-
врдување на односите за распределба на доходот 
според одредбите на чл. 10 од Општествениот до-
говор; 

— на ред. бр. 8 — Расподелба на доходот, 
распределбата на доходот од претсметката за ут-
врдување на елементите на обр. РДо-3 под V — 
Распределба на доходот односно на средствата за 
распределба; 

— на ред. бр. 9 — Односи за распределба спо-
ред согласноста на Републичката комисија за оп-
штествено договарање и самоуправно спогодување. 
Овој реден број го пополнуваат организациите на 
здружен труд што добиле согласност од Заеднич-
ката комисија за општествено договарање и са-
моуправно спогодување да отстапат од примената 
на чл. 10 од Општествениот договор; 

— на ред. бр. 10 — Распределени средства од 
доходот за лични доходи, по периодичната пре-
сметка износот од ред. бр. 36 од образецот — Де-
ловен резултат во текот на годината односно од 
редниот број 43 од образецот — Биланс на ус-
пехот; 

— на ред. бр. 12 — Просечно исплатени лич-
ни доходи по работник во организацијата од прет-
ходната година, износот што ќе се добие кога из-
носот од ред. бр. 3 — Посебни податоци се поде-
ли со бројот од ред. број 7 — Посебни податоци 
од образецот — Биланс на успехот; 

— на ред. бр. 13 — Исплатени лични доходи 
со придонесите од лични доходи, во пресметков-
ниот период збирот на износите од ред. бој 13 и 
14 — Посебни податоци од образецот — Деловен 
резултат во текот на годината односно збирот на 
износите од ред. број 2 и 3 — Посебни податоци 
од образецот — Биланс на успехот. 

в) Органите на власта и управата: 

— на ред. бр. 1 — Средства за распределба, 
износот од ред. број 14 колона 5 од образецот Ш 
од завршната сметка намален за износот на ред. 
бр. 25 и 26 од образецот Ш од завршната сметка; 

— на ред. бр. 2 — Договорни и законски об-
врски. Овој реден број органите на власта и уп-
равата не го пополнуваат; 

— на ред. бр. 4 — Споредбен доход, износот 
од пресметката за утврдување на елементите на 
образецот РДо-3 под П — Утврдување на спо-
редбениот доход; 

— на ред. бр. 5 — Коефициент на деловниот 
резултат, стапката од пресметката за утврдување 
на елементите на образецот РДо-3 под 1П — Ут-
врдување на коефициентот на деловниот резултат; 

— на ред. бр. 6 —• Просечен број на работни-
ците кај органот за полно работно време, бројот 
што ќе се добие кога податокот од ред. број VI 
— Вкупно, колона 2 од образецот VII од завршна-
та сметка се подели со бројот 12 — месеците во 
годината; 

— на ред. бр. 7 — Односи за распределба на 
средствата за распределба, односите од пресмет-
ката. за утврдување на елементите на образецот 

РДо-3 под IV — Утврдување на односите за рас-
пределба според одредбите на чл. 10, од Општес-
твениот договор; 

— на ред. бр. 8 — Распределба на средствата 
за распределба, распределбата на средствата за 
распределба од пресметката за утврдување на еле-
ментите под V — Распределба на доходот односно 
на средствата за распределба; 

— на ред. бр. 9 — Односи за распределба спо-
ред согласноста на Републичката комисија за оп-
штествено договарање и самоуправно спогодување. 
Овој реден број го пополнуваат органите што до-
биле согласност од Заедничката комисија за опш-
тествено договарање и самоуправно спогодување 
да отстапат од примената на чл. 10 од Општестве-
ниот договор; 

— на ред. бр. 10 — Распределени средства од 
доходот односно од средствата за распределба за 
лични доходи по завршната сметка, износот од 
ред. број 20 од обр. Ш од завршната сметка; 

— на ред. бр. 12 —> Просечно исплатени лични 
доходи по работник кај органот за претходната го-
дина, износот што ќе се добие кога износот од 
ред. број 20 од образецот Ш од завршната смет-
ка се намали со придонесите од личен и на личен 
доход (истражната страна на сметките од гру-
пата 25 —• Обврски од лични и спрема лични до-
ходи) па потоа се подели со бројот на вработените 
работници што ќе се добие на начин објаснет за 
редниот број 6 од образецот РДо-2, а според пода-
тоците од претходната година; 

— на ред. бр. 13 — Исплатени лични доходи 
со придонесите од личните доходи, износот од ред-
ниот број 20 од образецот Ш од завршната смет-
ка намален за придонесите на личните доходи 
(придонесот за Босанска Краина, придонесот за 
станбена изградба, додатните придонеси за инва-
лидско и пензиско осигурување и за професионал-
но заболување и несреќа на работа и друго). 

д) Општествените организации и општествените 
служби: 

Образецот РДо-2 општествените организации 
и општествените служби го пополнуваат на начин 
објаснет за организациите на здружен труд вон-
стопанството што своето книговодство го водат по 
сојузни или републички прописи или како орга-
ни на власта и управата ако своето книговодство 
го водат по прописите за органите на власта и 
управата, во зависност од тоа како тие сами одлу-
чиле да го водат своето книговодство. 

Обр. РДо-3 

П Р Е С М Е Т К А 

за утврдување на односите за распределба на до 
ходот односно на средствата за распределба на 

дел за акумулација и дел за лични доходи 

I. Утврдување на коефициентот на стручноста 

ПР/Р 
КС 

ПРо/Ро 

ПР — Бројот на работниците во пресметковниот 
период по квалификационата структура све-
ден со пондерите од чл. 7 од Општествениот 

договор 
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1. Неквалификувани 
2. Полуквалификувани 
3. Квалификувани 
4. Висококвалификувани 
5. Ниже стручни 
6. Средно стручни 
7. Више стручни 
8. Високо стручни 
9. Магистри спец. 

10. Доктори на науки 
Вкупно: 

Вкупно кол. 6 
ПР/Р = = = 

Вкупно кол. 3 
ПР/Р 

КС = = = 
ПРо/Ро 

Забелешка: 
1) Податокот за Р се утврдува според објасне-

нието во Методологијата за редниот број 6 на обра-
зецот РДо-2, 

2) Податокот за ПРо/Ро го дава Заводот за 
статистика, 

3) Податоците во колоната 3 се внесуваат спре-
ма стварната стручна спрема на работниците (чл. 
7 став 5 од Општествениот договор). 
П. Утврдување на споредбениот доход (СД) 

Ао БЛДО х КС 
СД = Р х + Р х = 

Ро Ро 
СД = (. . . . х . . . .) + ( х ) = 

Ао/Ро ^ Податоците што ги дава Службата 
на општественото книговодство за акумулацијата 
на дејноста по работник 

БЛДО/Ро = Податоци што ги дава Службата 
на општественото книговодство за бруто личните 
доходи на дејноста по работник 

Р = Податокот што се добива, според објас-
нението дадено за редниот број 6 од образецот 
РДо-2. л

 } 

Забелешка: Утврдениот износ на споредбениот 
доход се внесува на редниот број 4 од образецот 
Рдо-2 
Ш. Утврдување на коефициентот 

на деловниот резултат (КДР) 
ДР ред. бр. 3 од обр. РДо-2 

КДР = = = 
СД ред. бр. 4 од обр. РДо-2 

Забелешка: Утврдениот коефициент се внесу-
ва на редниот број 5 од образецот РДо-2. 
IV. Утврдување на односите за распределба на до-
ходот односно на средствата за распределба 

1) Делот од доходот за распределба односно 
од средствата за распределба до споредбениот до-
ход се распределува според постигнатите одно-
си во претходната година. Овие односи се утврду-
ваат кога распределените средства на доходот за 
акумулација односно за лични доходи се ставаат 
во однос на вкупните средства на доходот за рас-
пределба односно средствата за распределба од 
претходната година, и тоа: 
а) за акумулација (како акумулација се сметаат 
распределените средства на доходот за распредел-
ба (средствата за распределба) по завршната смет-
ка за претходната година за: 

— деловниот фонд 
— фондот на заедничката потро-

шувачка 
— резервниот фонд 
— фондот на опрема (инвестиции) 
—• издвојувањата за станбена из-

градба постапка од 4% при ис-
платата на личните доходи 

Пондерац. 
коефициенти 
(чл. 7 ст. 2 од 
Оп. договор) 

Зголемување на 
пондер, коефи-

циенти (чл. 7 
ст. 3 од Оп. 

договор.) 

Бројот на врабо-
тени работници 
(3x4x5) сведе 
со пондерац. 
коефициенти 

1,0 
1,25 
1,50 
1,73 
1,32 
1,92 
2,30 
2,85 
3,15 
3,50 

— издвојувањата за фондовите за 
заеднички резерви 

— издвојувањата за заемот на 
фондот на Федерацијата за 
унапр. на стопански недоволно 
развиените републики и АП 
Косово 
Вкупно акумулација: 

б) за лични доходи со придонесите од лични 
доходи 

по завршната сметка од претход-
ната година 
в) вкупно доходот за распределба 

(средствата за распределба) 
до споредбениот доход (а + б) 

Врз основа на овие податоци се утврдуваат 
стапките на издвојувањата до споредбениот до-
ход, и тоа: 

Забелешка: Добиените стапки се внесуваат во 
Пресметката на образецот РДо-2 на ред. број 7 
под а). 

2. На редниот број 7 под б) од образецот 
РДо-2 се внесуваат стапките за распределба на 
доходот (средствата за распределба) над според-
бениот доход утврдени според скалата од чл. 10 
став 1 точ. 2 од Општествениот договор. 
V. Утврдување на распределбата на доходот од-
носно на средствата за распределба на дел за аку-
мулација и дел за лични доходи 

а) до споредбениот доход 
— за акумулација (ред. бр. 4 од-

носно ред. број 3, за организациите 
што коефициентот на деловниот резул-
тат е под 1,00, помножен со стапката 
од ред. бр. 7 под а) од образецот 
РДо-2) 

б) над споредбениот доход 
— за акумулација (разликата по-

меѓу ред. бр. 3 и 4 од обр. РДо-2 по-
множена со стапката од ред. бр. 
7 под б) од обр. РДо-2) 

в) Вкупно распределбата на доходот 
односно на средствата за распределба: 

— за акумулација (а + б) 
— за лични доходи (остатокот од 

доходот односно од средствата за рас-
пределба по издвојување на аку-
мулацијата) . . . . . . . . 

Забелешка: Добиените податоци под в) се вне-
суваат на редниот број 8 од образецот РДо-2. 

197—1— год. 
(дата) 

Директор — Наредбодател, 

Раководител на сметководството, 

Структура на вработените 
работници 

Состојба на 
вработ. работ-
ници според 
степ. на стручн. 

подготовка 
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СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
ЦЕНТРАЛА ВО СКОПЈЕ 

о б ј а в у в а 

конечни заеднички елементи за 1971 година предвидени со чл. 6 од Општествениот договор за 
организациите од општествените дејности во СР Македонија 

1. 911-00 Дејност на школи 481 18.449 20.404.00 1.414.00 
2. 911-70 Виши, високи школи и факул-

тети 21 2.198 32.300.00 3.028.00 
3. 912-00 Научна дејност 32 1.726 24.813.00 5.264.00 
4. 913-00 Културно просветна дејност 109 1.282 22.268.00 2.877.00 
5. 914-00 Уметничко-забавна дејност 30 2.387 23.352.00 3.700.00 
6. 915-00 Здравствена дејност 84 11.378 23.060.00 3.819.00 
7. 916-00 Социјална заштита 118 3.412 20.942.00 4.438.00 
8. 917-00 Фискултура 

66 
452 14.200.00 1.978.00 

9. 011-00 Општествени организации 275 1.419 21.567.00 4.870.00 
10. 012-00 Стопански комори 1 122 36.487.00 1.447.00 
11. 013-11, 

30 и 40 Народна банка СОК и Лутрија 12 1.241 34.421.00 5.995.00 
12. 013-80 Останати финансиски организам 5 142 38.098.00 7.465.00 
13. 014-00 Социјално осигурување 10 900 26.739.00 3.951.00 
14. 015-00 Органи на власта и управата 212 7.011 22.785.00 1.193.00 
15. 016-00 Останати општествени служби 30 45 13.290.00 1.490.00 
16. 211-83 Ветеринарни станици 32 295 23.332.00 3.990.00 
17. 411-10 Урбанистички заводи 9 211 41.005.00 6.262.00 
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