
69. 
Врз оснива на член 376 став 1 алинеја 6 јод Ус-

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 

ДО 1990 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за з а до лжителнедот заем 
за обезбедување средства на Републичкиот фонд 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените краишта во периодот од 1986 
до 1990 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот' труд. Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 фев-
руари 1986 година. 

Бр. 08-651/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИ-
ТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата на Републичкиот фонд за кредити-

рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените краишта (Фондот) во периодот од 1986 
до 1990 година се обезбедува по пат на задолжите-
лен заем што го уплатуваат основните организации 
на здружениот труд во дејностите определени со 
овој закон (обврзници на заемот). 

Член 2 
Годишниот износ на средствата на Фондот се 

утврдува со примена на стапката од 0,35°/о од оства-
рениот општествен производ на општественото сто-
панство на Социјалистичка Република Македонија 
(Републиката) во годината за која тие средства се 
пресметуваат. 

Општествениот производ од став 1 на овој член 
се утврдува според податоците од Републичкиот за-
вод за статистика искажани по принципот на чисти 
дејности. 

Годишниот износ на средствата од став 1 на овој 
член го утврдува Фондот. 

Претплатата за 1986 година изне-
сува 3.800 динари. Овој број чини 50 
ДИВ. Жиро сметка 40100-603-12498 

Член з 
Основица за пресметување и плаќање на задол-

жителниот заем од член 1 на овој закон претставува 
остварениот доход и амортизацијата од тековната 
година. 

Член 4 
Обврзниците на заемот ќе плаќаат задолжителен 

заем и тоа: 
— ш стапка од 4% — обврзниците од дејнос-

тите : во областа 07 — Трговија,, гранките 0702 — 
Трговија на големо и 0703 — Надворешна.трговија; 

— по стапка од -1,5% — 0|бврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките 0106 — Производство на железна руда, 0107 
— Црна металургија, 0108 — Производство на руди 
од обоени метали,. 0109 — Производство на обоени 
метали, ОНО — Преработка на обоени метали, 0118 
— Производство на базни хемиски производи, 0119 
— Преработка на хемиски производи и 0133 — Про-
изводство и преработка на тутун. 

Задолжителен заем плаќаат и деловите на основ-
ните организации на здружениот труд од став 1 на 
овој член чие седиште се наоѓа во друга социјалис-
тичка република, односно социјалистичка автономна 
покраина, а кои трајно вршат дејност на територи-
јата на Републиката. 

Член 5 
За начинот на пресметување на плаќање на ме-

сечните аконтации на задолжителниот заем> како 
и за годишната пресметка на заемот, ќе се приме-
нуваат соодветните одредби од Законот за обезбеду-~ 
вање средства на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1986 ДО 1990 година. 

Аконтацијата од став 1 на овој член ја утврдува 
Фондот врз основа на податоците на планираниот 
општествен производ на општественото стопанство на 
Републиката до 15 јануари за тековната година. 

Член 6 
За уплатениот износ на средствата на Фондот 

во пе_риодот од 1986 до 1990 година, кои се уплату Ј 
ваат на име задолжителен заем, на уплатувачите им 
се издаваат обврзници што гласат на доносителот 

Задолжителниот заем се враќа во 12 еднакви 
годишни ануитета со камата по стапка од 10°/о го-
дишно. 

Отплатата на задолжителниот заем почнува со 
истекот на три години од денот на истекот на го-
дината за која е уплатен заемот. 

Каматата пресметана за времето од денот на 
уплатата до денот на почетокот на отплатување™ 
на задолжителниот заем му се додава на уплатениот 
износ на задолжителниот заем и заедно со него 
претставува основица за утврдување на годишните 
ануитета. 

Член 7 
За отѓш атув ање то на задолжителниот заем на 

начинот утврден во член 6 на овој закон гарантира 
Републиката, 

Член 8 
Средствата остварени со уплатата на задолжи-

телниот заем Фондот е должен да ги пласира на 
порачјето на стопански недоволно развиените кра-
ишта оо рок на враќање од 12 години и со камата 
по просечна стапка од 10% годишно, зголемена за 
манипулативните трошоци на Банката. 

»Службен весник на СРМ" излегу-
ва но потреба. Рок за рекдамацш 
15 дена. Огдаск според тарифата. 
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Отплатување^ на кредитот од став 4 на овој 
член почнува по истекот на три години од деиот 
на истекот на годината во која е одобрен кредитот. 

Пресметаната камата за времето од денот на 
добивањето на кредитот до денот на ноч е покет на 
отплатувањето на кредитот му се додава на износот 
на дадениот кредит и заедно со неш претставува 
основица за утврдување на ануитетот. 

Член 9 
Обврзниците на заемот средствата на задолжи-

телниот заем ќе ги уплатуваат на сметката на Фон-
дот. 

Член 10 
Работите за издавање на обврзниците за сметка 

на Фондот и за отплатување на задолжителниот заем 
ги врши Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје. 

Износот на трошоците за вршење на работите 
од став 1 на овој член се утврдува со договор меѓу 
Фондот и Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје. 

Член 11 
Се овластува републичкиот секретар за финансии 

до донесе поблиски прописи за, начинот на утврду-
вање на основицата за пресметување на задолжител-
ниот заем и за утврдување на месечната аконтација, 
како и за начинот на издавање и амортизацијата 
на обврзниците за задолжителниот заем и за начи-
нот на евидентирање на средствата на Фондот во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила наредениот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а членовите 
од 1 заклучно со член 11 ќе се применуваат од 1 
јануари 1986 .година. 

70. 
Врз основа на член 376 став 1 'алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
П)ретседателствоно на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈА-
ТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИ-
КИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ 

ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Се бр огласува Законот за обезбедување сред-
ства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини во периодот од 
1986 ДО 1990 по дина, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општесгвено-политичкиот ообор, одржани на 27 фев-
руари 1986 година. 

Бр. 08-652/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИ-
ОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат средства за нами-

рување на обврската на Социјалистичка Република 
Македонија според Законот за средства на Фондот 
на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и ав-
тономни покраини во периодот од 1986 до 1990 го-
дина (Сојузен закон). ЗЈ 

Член 2 ч 
Обврзници за плаќање на средствата од член 1 

на оној закон (обврзници на обврската) се основните 
организации на здружениот труд што вршат стопан-
ска дејност, а кои според Одлуката за единствена 
класификација на дејностите („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/76, 62/77, 70/80, 72/80, 77/82, 71/83 И 68/84) 
се распоредени во областите од 01 до 11, освен од 
дејноста во областа 11 — финансиски, технички и 
деловни услуги, подгрупите 110612 — Истражувачко-
развојни услуги во општествените дејности и 110904 
— Адвокатски и други услуги. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на сред-

ствата од член 1 на овој закон претставуваат оства-
рениот доход и амортизацијата од тековната година. 

Член 4 
Обврзниците ја плаќаат обврската по стапка од 

з,5в/о, освен обврзниците што обврската ја плаќаат 
по следниве стапки и тоа: 

— по стапка од 2,5°/о обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките 0105 — Производство на нафтени деривати, 0111 
— Производство на неметални минерали (без граде-
жен материјал), во областа 07 — Трговија, гранките 
0702 — Трговија на големо и 0703 — Надворешна 
трговија; 

— по стапка од 2,0% — обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките ОНО — Преработка на обоени * метали, 0119 
— Преработка на хемиски производи, 0121 — Произ-
водство на градежен материјал, 0132 — Производство 
на сточна храна и 0133 — Производство и преработ-
е а на тутун; во областа 05 — Градежништво; во об-
ласта 07 — Трговија, подгрупата 07011 — Трнови ја 
на мало со прехранбени производи; во областа 08 
— Угостителство и туризам, гранката 0801 —. Угости-
телство ; 

— по стапка од 1,0% — обврзниците од дејнос-
тите: во областа 01 — Индустрија и рударство, гран-
ките 0106 — Производство на железна руда, 0107 — 
Црна металургија, 0108 — Производство на руди од 
обоени метали, 0109 — Производство на обоени ме-

дали, 0118, — Производство на базни хемиски произ-
води, а од гранката 0126 — Производство на готови 
текстилни производи/ подгрупата 012691 — Произ-
водство на покривачи за под, освен рачното' кили-
марство,- во областа 02 — Земјоделство и рибарство, 
групите 02011 — Полјоделство и 02014 — Сточарство. 

Обврзниците од дејноста во областа.- 01 — Ин-
дустрија и рударство; од гранката 0101 — Електро-
стопанство, подгрупата 010105 — Дистрибуција на 
електрична енергија, обврската ја пресметуваат по 
стапка од з,5°/о со самоуправна спогодба средствата 
ги здружуваат и насочуваат за поддржување на раз-
војните програми во таа дејност. 

Член 5 
Од обврската за.палаќање на средствата, по овој. 

закон се ослободуваат обврзниците од дејностите: 
во областа 01 — Индустрија и рударство, од гран-
ката 0101 — Електростопанство, подгрупата 010102 
— Производство на термоелектрмчна енергија и гран-
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ката 0102 — Производство на јаглен, а од гранката 
0126 — Производство на готови текстилни производи, 
подгрупата 012691 — Производство на покривани за 
под (рачно килим ар ство), во областа 04 — Водосто-
панство; во областа 06 — Сообраќај, гранките 0601 
— Железнички сообраќај и 0604 — Воздушен сооб-
раќај. 

Член 6 
Месечната аконтација на обврската се утврдува 

врз основа на податоците од пресметката за претход-
ниот пресметковен период поделен со соодветниот 
број на месеци. 

Обврзникот на обврската е должен до Службата 
за општественото книговодство, кај која се води не-

говата жиро сметка, со пресметките од став 1 на 
овој член, да поднесе и пресметка за основицата за 
плаќање на обврската за наредниот период. 

Ч лен 7 
Ако обврзникот на обврската врши повеќе деј-

ности за кои се пропишани различни стапки или 
ако за одделни дејности тој е ош обод ен од плаќање 
на обврската, должен е за секоја дејност на поче-
токот од годината посебно да утврди основица за 
плаќање на обврската. 

Доколку обврзникот на обврската не постапи 
според одредбите од став 1 на овој член, пресметува-
њето и плаќањето на обврската ќе се врши за сите 
дејности по стапка на онаа дејност за која е пропи-
шана повисока стапка. 

Член 8 
Месечните аконтации на задолжителниот заем и 

плаќањето на обврската по основ на здружување 
на трудот и средствата се утврдуваат и се плаќаат 
според член 7 и 8 од Сојузниот закон. 

Член 9 
Годишната пресмета на обврската се врши по 

Јавршните сметки на организациите на здружениот 
груд. 

За утврдениот годишен износ на обврската об-
врзникот е должен на Службата на општественото 
аниговодство да и достави конечна пресметка во РО-
ЈОТ определен за доставување на завршната сметка. 

Годишниот износ на обврската обврзникот го 
уплатува најдоцна до 15 март во тековната за прет-
;одаата година. 

Член 10 
Во случаите кога со примената на стапките од 

шен 4 на овој закон се уплатува помал односно по-
олем износ во однос на обврската на Републиката, 
Јзвршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
'епублика Македонија може да изврши линеарно 
големување, односно намалување на утврдените стап-
и на обврската во текот на, годината за која се 
ресметува. 

Член 11 
Делот од средствата од Фондот што и припаѓа 

а Републиката врз основа на член 1 став 1 точка 
од Сојузниот закон, се вода на посебна сметка 

з Стопанската (банка — Здружена банка — Скопје. 
Во Стопанската банка — Здружена банка — 

копје, на посебна сметка се водат и средствата 
ц член 8 став 6 од Оојузникот закон. 

Средствата од посебната (сметка од став 1 на овој 
пен се користат според договор што го склучуваат 
шпанската банка — Здружена банка — Скопје и 
звршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Договорот во името на Извршниот совет на Со-
заклето на СР Македонија го потпишува републич-
аот секретар за финансии. 

Член 12 
Републичкиот секретар за финансии ќе донесе 

»блиски прописи за начинот на утврдувањето на ос-
ивицата, пресметувањето, уплатувањето и насочува-
ното на обврската во рок од 30 дена од денот на 
[егувањето во сила на овој закон. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а членовите од 
1 заклучно со член 12 ќе се применуваат од 1 јануа-
ри 1986 година. 

71. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 
И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за заштита и користење 
на земјоделското земјиште, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Соборот на општините, 
одржани на 27 февруари 1986 година. 

.Бр. 08-673/(1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Земјоделското земјиште како добро од општ ин-

терес ужива посебна заштита и се користи во соглас-
ност со ошџтите услови и со другите општи интере-
си предвидени со овој закон, со кои се обезбедува 
негово рационално користење. 

Член 2 
Под земјоделско земјиште во смисла на овој 

закон се подразбираат ниви, градини, овоштарници, 
лозја, ливада, пасишта, трстици, како и неплодно 
земјиште што може да се оспособи за земјоделско 
производство. 

Член 3 
Земјоделското земјиште може да се користи само . 

за земјоделско производство во сообразност со лоч-
вените, орографкжите и други природни карактерис-
тики. 

По исклучок, земјоделското земјиште може да 
се користи и за неземјоделски намени, според усло-
вите и на начин определен со овој закон. 

Член 4 
Работниците во -организациите на здружениот 

труд што се занимаваат со земјоделско производ-
ство, работниците и работните луѓе во земјоделските^ 
задруги и во другите самоуправни организации и за-
едници кои управуваат со земјоделско земјиште во 
општествена сопственост (корисници на земјоделско 
земјиште в/о општествена сопственост), граѓанско 
правните лица и граѓаните мои. имаат право на соп-
ственост на земјоделско земјиште (сопственици) се 
должни земјоделското земјиште да го користат и 
тоа на начин кој најмногу одговара на природните 
својства на земјиштето и постојните економски ус-
лови. 
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Ако корисниците на земјоделското земјиште ВЈ 
општествена сопственост, односно сопствениците, не 
го користат земјоделското земјиште според одредби-
те од став 1 на овој член, општината е должна 
да обезбеди негово користење, во согласност со од-
редбите на ОВОЈ закон. 

Член 5 , 
Работите на заштитата и користењето на земјодел-

ското земјиште' се работи од општ интерес за Ре-
публиката. 

Член 6 
За вршење на работите за развојот, заштитата 

и рационалното користење на земјоделското земјиш-
те, како и за работите во шумарството и водосто-
панството, општината образува орган на управата 
надлежен за работите на земјоделството, шумарство-
то и водостопанството (орган за земјоделство). 

Член 7 
Републиката и општините во рамките на "своите 

права и должности, обезбедуваат заштита на земјо-
делското земјиште и се грижат за негово рацио-
налио користење. 

Член 8 
Републиката и општините обезбедуваат средства 

за заштита и рационално користење на земјоделското 
земјиште во согласност со овој закон. 

Член 9 
Републиката и општините преземаат мерки за 

обезбедување поповолни општествено-економски и 
други услови за користење на земјоделското земјиш-
те за земјоделско производство во ридско-планински-
те и пограничните подрачја. 

Член 10 
Неизграденото градежно земјиште се користи за 

земјоделско производство до почетокот на неговото 
користење за основната намена. 

Член и 
За земјоделското земјиште кое трајно се пре-

наменува за неземјоделски намени се плаќа надо-
месток во вишна утврдена оо овој закон. 
I 

Член 12 
Сопствениците, за земјоделското земјиште кое 

во текот на претходната календарска година оста-
нало необработено од неоправдани причини /плаќаат 
зголемен данок во согласност со закон. 

Корисниците на земјоделското земјиште во оп-
штествена сопственост, за земјоделското земјиште 
кое во текот на претходната календарска година го 
оставиле необработено од неоправдани причини, пла-
ќаат надоместок утврден со посебен закон. 

П. ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 13 
Земјоделското земјиште од прва заклучно со 

четврта катастарска класа не може да се користи 
за неземјоделски намени, освен кога е тоа предви-
дено со просторниот односно урбанистичкиот план. 

Член 14 
Основите на просторните и урбанистичките пла-

нови и одлуката за определување на земјиштето во 
градовите и во населбите од градски карактер и 
во другите подрачја предвидени за станбена и друга 
комплексна изградба (одлука за определување на 
градежното земјиште) се донесуваат по претходна 
согласност на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

Член 15 
Границите на населените места (селски населби), 

за кои не е донесен урбанистички план, односно 
општ акт што го заменува тој план, во чии рамки 
земјоделското земјиште може да се користи за не-

земјоделски намени, се определуваат во согласност 
со Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство 
и водостопанство. 

Член 16 
За изградба на куќи за одмор и рекреација 

собранието на општината може да определи само 
земјоделско земјиште од шеста до осма катастарска 
класа и тоа на површини определени со просторе 
или урбанистички план за соодветната намена. 

Член 17 
На земјоделското земјиште под катастарски кул-

тури, ниви, градини, овоштарници и лозја можат 
да се градат само објекти од цривремен карактер 
кои служат за засолнување, чување на алат и зем-
јоделска опрема и привремено сместување на зем-
јоделски производи. 

На проектот, .односно скицата за изградба на 
објекти од став 1 на овој член, како и за местото 
на неговото микролоцирање, согласност дава орга-
нот за земјоделство. 

Објектите од став 1 на овој член, како и земјо' 
деленото земјиште околу објектите, не може да се 
оградуваат со огради од цврст материјал. 

Член 18 . 
За трајна пренамена на земјоделското земјиште 

за неземјоделски намени, корисниците на земјодел-
ското земјиште во општествена сопственост, односно 
сопствениците плаќаат надоместок. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој, член 
изнесува: 

— четириесет пати од годишниот катастарски 
приход за катастарските култури градиш, овоштар-
ници и лозја; 

— шеесет пати од годишниот катастарски приход 
за катастарската култура ниви; 

— сто пати од годишниот катастарски приход 
за катастарски култури ливади и пасишта. 

Член 19 
Без доказ за платен надоместок од член 18 на 

овој закон не може да се издаде одобрение за 
градба, односно да -се отпочне со градба на објекти 

Член 20 
Надоместок не се плаќа кога пренамената на 

земјоделското земјиште за неземјоделски намени се 
врши за: 

— потребите на вооружените сили и ' општона-
родната одбрана; 

— изградба на хидромелиоративни системи и 
други водостопански објекти; 

— подигање шумски насади и зеленило; 
— изградба на станбени објекти во селски на-

селби во пограничните и ридкжо-лланинските подрач-
ја предвидени со соодветниот општествен договор; 

— изградба на станбени објекти во селските на-
селби од страна на граѓаните чија основна дејност 
е земјоделството. За таа цел може да се пренамена! 
најмногу 500 м2 земјиште, вклучувајќи го и дворно 
то место,-

— изградба на објекти кои се во функција до 
земјоделското производство од страна на граѓаните 
чија основна дејност е земјоделството; 

— изградба на објекти кои се во функција н< 
земјоделското цроизводство од страна на корисни 
ци на земјоделско земјиште во општествена соп 
ственост и 

— изградба на полски патишта и патишта со КОЈ 
се поврзуваат селските населби меѓусебно и со ма 
гистралните патишта. 

За ослободување од плаќањето на надоместокот 
од став 1 на овој член одлучува органот за земјо 
делство. 
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III. КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО 

Член 21 
Корисниците на земјоделското земјиште во оп-

штествена сопственост, односно сопствениците се дол-
жни земјоделското земјиште да го заштитуваат од 

Деградирање со примена на агроме диоративни, про-
Ѕиверозивни и други мерки и да ја одржуваат и но-

добруваат неговата плодност. 
Член 22 

Собранието на општината може, за целото по-
драчје или за одделни делови на подрачјето на 
општината, да пропише примена на определени агро-
технички и агромелиоративни мерки, според економ-
ските, техничките и другите услови на тоа подрачје,-
да преземе мерки за насочување на активностите за 
рационално користење на земјоделското земјиште и 
за активирање на напуштени и необработени повр-
шини,- да ја утврди намената и да изврши разгра-
ничување на земјиштето по намени. 

ѕ Член 23 
Собранието на општината за земјоделското зем-

јиште кое не се користи рационално, ги утврдува 
намените и го разграничува .според намените за зем-
јоделско производство, патишта и пошумување. 

Начинот на утврдувањето на намената на зем-
јиштето ќе го пропише Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 24 
Собранието на општината определува на кое зем-

јоделско земјиште може да се подигаат долгогодиш-
ни насади. 

Член 25 
Од денот на покренување на постапката за пре-

намена, корисникот на земјоделското земјиште во 
општествена сопственост, односно сопственикот на 
земјоделското земјиште, не смее на тоа земјиште да 
подига долгогодишни насади и други објекти од 
траен карактер. 

За подигнатите насади и објекти спротивно на 
став 1 на овог член, корисникот на земјоделското 
земјиште во општествена сопственост, односно соп-
ственикот .нема право на надоместок. 

1. Земјоделско земјиште во општествена сопственост 

Чл<4 26 ) 
Корисниците на земјоделското земјиште во оп-

штествена сопственост се должни земјиштето со кое 
управуваат да_ го користат според среднорочни и го-
дишни планови за користење на земјоделското зем-
јиште. 

Корисниците на земјоделското земјиште во оп-
штествена сопственост опфатено со хидромелиорати-
вен систем се должни годишните планови за корис-
тење на земјоделското земјиште да ги усогласат со 
годишните планови за распределба на расположли-
вите количества вода за наводнување на соодветната 
водостопанска организација која управува со основ-
ните објекти на хидромелиоративниот систем. 

Корисниците на земјоделското земјиште во оп-
штествена сопственост се должни годишниот план за 
користење на земјоделието земјиште за наредната 
економска година да го донесат најдоцна до 31 ав-
густ во тековната година. 

Член 27 
Корисниците на земјоделското земјиште во оп-

штествена сопственост се должни да водат евиден-
ција за обработеното и необработеното земјоделско 
земјиште со кое управуваат, по катастарска култура, 
класа и големина во хектари. Тие се должни да 
водат таква евиденција и за земјиштето на кое пос-
тои право на сопственост, а го користат по основ 

на кооперација или друг облик на здружување, како 
и за земјоделското земјиште кое го земаат или да-
ваат во закуп. 

Член 28 
Корисниците на земјоделското земјиште во оп-

штествена сопственост се должни до 15 јуни во те-
ковната година писмено да го известат органот за 
земјоделство за површините на земјоделското зем-
јиште мои не ги обработуваат и причините поради 
кои не ги обработувале, со состојба на 31 мај во 
тековната 'година. 

Член 29 
Ако корисникот на земјоделското земјиште во 

општествена сопственост две години едноподруго не 
го обработува земјоделското земјицгге или дел од 
непо, органот за земјоделство ќе донесе решение за 
привремено одземање на земјиштето и ќе го понуди 
на привремено користење на »друго општествено прав-
но лице или на граѓанско правно лице, односно гра-
ѓанин (привремен корисник) за . време од најмалку 
три, а најмногу пет години. 

Необработеното земјоделско земјиште првенстве-
но се понудува на општествено правно лице од по-
драчјето на општината во која се наоѓа земјиштето. 

Ако на подрачјето на општината во која се нао-
ѓа необработеното земјоделско земјиште нема заин-
тересирано општествено правно лице, органот за 
земјоделство може земјиштето да го понуди на оп-
штествено правно лице од соседните општини со 
кои се граничи земјоделското земјиште или од дру-
ги општини. 

Ако ниту на подрачјето на соседните, а ниту во 
другите општини нема заинтересирано општествено 
правно лице, необработеното земјоделско земјиште 
може да се даде на привремено користења на зем-
јоделец кој својот труд и средства ги здружил во 
облик на потрајна соработка со земјоделска задруга 
или друг облик на здружување на земјоделците со 
организација на здружениот труд (здружен земјоде-
лец) или на граѓанско правни лица, односно граѓани. 

Привремените корисници на земјоделското зем-
јиште не можат земјиштето да го отстапат на корис-
тење на друг. 

Жалбата изјавена против решението за привреме-
но одземање на земјоделското земјиште не го одла-
га извршувањето на решението. 

Член 30 
Органот за земјоделство со привремениот корис-

ник склучува договор во писмена форма за давање 
на земјоделското земјиште на привремено користење. 

Член 31 
Со земјоделското земјиште во општествена соп-

ственост кое не се користи од корисник на земјо-
делско земјиште во општествена сопственост, упра-
вува општината на чие подрачје се наоѓа земјиштето. 

~ Земјиштето со кое управува општината е должна 
да го понуди на користење, под услови што таа 

. ќе ги определи. • 
Ако по истекот на три месеци од денот на да-

дената понуда не се јави заинтересираното општес-
твено правно лице, општината може земјиштето да 
го даде на здружен земјоделец или граѓанско прав-
но лице, односно граѓанин. 

2. Земјоделско земјиште на кое постои право на 
сопственост 

Член 32 
Земјоделското земјиште во сопственост на гра-

ѓаните опфатено со хидромелиоративен систем се 
користи во согласност со годишните планови за рас-
пределба на расположливите количества вода за на-
воднување. 
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Член 33 
Ако сопственикот на земјоделското земјиште дове 

години еддоподругр не го обработува земјоделското 
земјиште или дел од неш, а во тоа не бил спре-
чен од дејство на виша сила или од други оправдани 
причини, органот за земјоделство ќе донесе решение 
за привремено одземање на земјиштето и ќе го 
даде на привремено користење на начин и по пос-
тапка утврдени оо членовите 29 и 30 од овој закон. 

Член 34 
Привремениот корисник на земјоделското зем-

јиште е должен на сопственикот да му плати надо-
месток во висина на данокот од личен доход^ од 
земјоделска дејност и придонесите што се плаќаат 
на катастарскиот приход на тоа земјиште. 

Член 35 
Сопственикот на земјоделското земјиште има пра-

во да бара враќање на земјиштето и пред истекот 
на рокот утврден со договорот од член 30 на овој 
закон, ако барањето го поднесе до органот за зем-
јоделство во претходната економска година и го 
поткрепи со докази дека настанале околности кои 
барањето го прават оправдано и дека ќе обезбеди 
обработка на земјоделското земјиште во согласност 
со одредбите на овој закон. 

Ако привремениот корисник инвестирал средства 
за приведување на земјиштето во култура и за зго-
лемување на неговата плодност, сопственикот е дол-
жен да му го надомести неамортизираниот дел на 
средства по цени кои важат на денот на неговото 
повторно влегување во владение. 

Член 36 
За земјоделското земјиште на кое постои право 

на сопственост, а кое било напуштено подолго од 
пет години и во тој период било обработувано од 
корисник на земјоделско земјиште во општествена 
сопственост, сопственикот има право да бара враќа-
ње или надоместок за земјиштето, ако постапката 
за враќање, односно за плаќање надоместок ја по-
крене во рок од пет години од денот на дознавањено, 
а најдоцна во рок .од десет години. 

Сопственикот на земјоделското земјиште кој бара 
враќање на земјиштето кое било обработувано од 
корисник на земјоделско земјиште во општествена 
сопственост, е должен на корисникот да му ги надо-
мести трошоците за сите вложувања што тој ги сто-
рил по цени што важат на денот на неговото повтор-
но влегување во владение. 

Член 37 
Одлуката на судот по тужбата против конеч-

ното решение за привремено одземање на земјо-
делското земјиште, нема правни последици врз до-
говорот за давање на земјоделското земјиште на 
привремено користење. 

IV. ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 38 
Земјоделското земјиште може да се дава во 

закуп. 
Земјоделското земјиште земено во закуп не мо-

же да се даде во подзакуп. 

Член 39 
Корисниците на земјоделското земјиште во оп-

штествена сопственост можат земјиштето да го да-
дат во закуп на заинтересирано општествено правно 
лице. 

Корисниците на земјоделското земјиште во оп-
штествена сопственост по исклучок можат одделни 
парцели земјоделско земјиште, оддалечени од бло-
ковите или од стопанските дворови, да ги даваат 
во закуп и на граѓани, 

Средствата од закуп, корисникот на земјодел-
ското земјиште во општествена сопственост посеб-
но ги евидентира и може да ги користи само за 
освојување на нови обработливи површини и нивно 
приведување во култура. 

Член 40 
Сопственикот кој земјоделското земјиште го да-

ва под закуп е должен писмена понуда да му дос-
тави на органот за земјоделство. 

Понудата за давање на земјоделското земјиште 
под закуп, особено содржи: број на парцела, износ 
на закупнина и услови за закупот. 

Понудата за давање на земјоделското земјиште 
под закуп органот за земјоделство ја доставува до 
корисници на земјоделско земјиште во општествена 
сопственост. 

Првенствено право на закуп на земјоделско зем-
јиште на кое постои право на сопственост има ко-
рисникот на земјоделското ^ земјиште во општествена 
сопственост од подрачјето на општината во која се 
наоѓа земјиштето. 

Ако корисникот' на земјоделското земјиште во 
општествена сопственост во рок од 30 дена од де* 
нот на доставувањето на понудата не го извести ор-
ганот за земјоделство за прифаќање на понудата, 
сопственикот може земјиштето да го даде во закуп 
на здружен земјоделец или на граѓанско правно ли-
це, односно граѓанин. 

Член 41 
Сопственикот на земјоделско земјиште во рид-

ско-планинските подрачја може да земе во закуп 
земјоделско земјиште, кое, заедно со неговото, го 
надминува .предвидениот земјишен максимум, докол-
ку го обработува со свој труд. 

Сопственик на земјоделско земјиште во равни-
чарско подрачја може да земе во закуп земјодел-
ско земјиште, кое заедно со неговото може да биде 
најмногу за дваесет проценти над предвидениот зем-
јишен максимум, доколку го обработува со свој 
труд. 

Член 42 
На закупот на земјоделско земјиште се приме-

нуваат прописите за облигационите односи, ако со 
овој закон не е поинаку определено. 

V. ПРОМЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 43 
При наследување, отуѓување и давање на пода-

рок земјоделско земјиште, не може, со физичка 
делба да се намалува големината на парцелите утвр-
дени во катастарските операти. 

Правните работи преземени во спротивност со 
став 1 на овој член, не произведуваат правно дејство. 

Член 44 
Сопственикот кој има намера да отуѓи земјодел-

ско земјиште, е должен да го понуди на општестве-
но правно лице од подрачјето на општината во која 
се наоѓа, по вообичаена продажна цена на земјодел-
ското земјиште во тоа подрачје. 

Општественото правно .лице, по барање на соп-
ственикот, најдоцна во рок од една година од денот 
на приемот на писмената понуда, е должен писмено 
да го извести дали е заинтересиран за купување на 
земјиштето. 

Ако општественото правно лице не го купи по-
нуденото земјиште во рокот од став 2 на овој член, 
сопственикот е должен земјиштето да го понуда на 
општината. 

Ако општината во рок од една година од денот 
кога ја примила писмената понуда не го купи зем-
јиштето, сопственикот е должен да го понуди на 
општествено правно лице од подрачјето на општина-
та која се граничи со општината во која се наоѓа 
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земјиштето, под условите под кои го понудил на 
општината. 

Доколку на подрачјето на општината во која се 
наоѓа земјиштето или на општините со кои се гра-
ничи, нема заинтересирано општествено правно ли-
це, а општината во која се наоѓа земјиштето, по-
нуденото земјиште не го купи, сопственикот може 
земјиштето да го продаде на здружен земјоделец 
или на граѓанско правно лице, односно граѓанин, под 
истите услови под кои го понудил на општината 

Сопственикот е должен, износот на средствата 
што одговара на зголемената вредност на земјиште-
то како резултат на вложувањата на општествени 
средства, што го добил на име цена, да го уплати 
на сметката утврдена со член 47 од овој закон, пред 
заверката на потписите на страните на договорот за 
купопродажба на земјиштето од надлежниот суд. 

Висината на зголемената вредност на земјиште-
то што е резултат на вложување, на општествени 
средства, ја утврдува собранието на општината во 
зависност од обемот па вложените средства и ново-
создадените погодности во користењето на земјиш-
тето обезбедени со тие вложувања (изградени сис 
теми за наводнување и одводнување, магистрални и 
други "Приодни патишта и слично). 

Општините склучуваат договор за утврдување 
критериуми за определување на висината на зголе-
мената вредност на земјиштето, што е резултат на 
вложувања на општествени, средства и за погоднос-
тите од тие вложувања. 

Надлежниот суд нема да изврши заверка на 
потписите на странките на договорот за купопродаж-
ба на земјиштето, ако сопственикот не приложи 
доказ дека постапил во смисла на одредбите од 
овој член. 

Договорите за купопродажба склучени спротивно 
на одредбите од овој член не произведуваат правно 
дејство 

VI. СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА И РАЦИОНАЛНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 
Член 45 

За заштита и рационално користење на земјо-
делското земјиште се утврдуваат следниве извори на 
средства • 

— надоместокот и зголемениот данок од член 12 
на овој закон,-

— надоместоците од член 18 на овој закон,-
— средства на Републиката и општините и 
— други средства. 

Член 46 
Средствата што се обезбедуваат според член 45 

од овој закон се користат во согласност со посебна 
програма за заштита и користење на земјоделското 
земјиште, што ја донесува Собранието на СР Маке-
донија, за период за кој се донесува среднорочниот 
план на Општествено-економскиот развој на Репуб-
ликата. 

Со програмата од став 1 на овој член се утвр-
дуваат: намените, вкупните средства потребни за из̂  
вршување на програмата; динамиката за обезбедува-
ње средства по години и условите за нивно корис-
тење, како и мерките за извршување на програмата 

Поблиските намени и услови за користење, ка-
ко и висината на средствата по одделни корисници 
и намени за наредната година, се утврдуваат со 
годишна програма што ја донесува Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија до 31 декември во тековната година. 

Член 47 
Средствата од член 45 на овој закон се уплату-

ваат кај Службата на општественото книговодство 
на посебна републичка сметка „Средства за заштита 
и користење на земјоделското земјиште", 

VII. ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
Член 48 

Органот за земјоделство непосредно ги извршува 
одредбите на овој закон и прописите донесени врз 
основа на него. 

Органот за земјоделство, особено ги врши след-
ниве работи: 

1) ги спроведува мерките, за заштита на земјо-
делското земјиште; 

2) предлага мерки за насочување на активнос-
тите за порационално користење на земјоделското 
земјиште и активирање на напуштените и необра-
ботени површини,-

3) го известува надлежниот орган за противправ-
но™ заземање на земјоделското земјиште во опште-
ствена сопственост; 

4) се грижи за уредна наплата на данокот и на-
доместоците утврдени со овој закон и учествува 
во спроведувањето на мерките предвидени во оп-
штинската програма за заштита и рационално ко-
ристење на земјоделското земјиште и 

5) врши и други работи определени со закон и 
со пропис на собранието на општината. 

Член 49 
За извршување на одредбите на овој закон и на 

прописите донесени врз основа на овој закон е од-
говорен Републичкиот комитет за земјоделство, шу-
марство и водостопанство. 

Член 50 
Ако органоЈг за земјоделство утврди дека земјо-

делското земјиште се користи за неземјоделски на-
мени во спротивност со овој закон, ќе донесе реше-
ние за доведување на земјоделското земјиште во сос-
тојба за користење на земјоделско производство. 

Трошоците за доведување на земјоделското зем* 
јиште во состојба за користење на земјоделско про-
изводство паѓаат на товар на општината. 

Општината има право трошоците од став 2 на 
овој член да ги надомести од субјектите кои земјо-
делското земјиште го користеле за неземјоделски 
намени во спротивност со овој закон. 

Член 51 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство на органот за земјоделство 
има право и должност да: 

— му издаде задолжителна инструкција во врска 
со извршувањето на овој закон, и 

— врши непосреден надзор над вршењето на 
работите на заштитата и користењето на земјодел-т, 
ското земјиште. 

Член 52 
Ако Републичкиот комитет за земјоделство, шу-

марство и водостопанство во вршењето на правото 
на надзор, утврди дека органот за земјоделство, не 
го извршува овој закон и прописот донесен врз ос-
нова на него за тоа ќе го предупреди тој орган и 
истовремено ќе го извести извршниот совет на со-
бранието на општината. 

Ако со неизвршувањето на Законот, односно 
другиот пропис настанале потешки последици во 
однос на заштитата и користењето на земјоделското 
земјиште. Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство може да покрене пос-
тапка за сменување од должност на функционерот 
што раководи со органот за земјоделство, односно за 
одземање на овластувањето на работниците со по-
себни овластувања и одговорности во тој орган. 

Член 53 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство непосредно ќе го обезбеди 
извршувањето на овој закон и на прописите доне-
сени врз основа на овој закон, ако и додека орга-
нот за земјоделство не ги извршува, со обврска 
општината да му ги надомести трошоците причине-
ти со тоа, 
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Кога постапувајќи според став 1 на овој член 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство 
и водостопанство ќе донесе решение, жалбата про-
тив тоа решение може да се поднесе до Извршниот 
совет на Собранието- на Социјалистичка Република 
Македонија;. 

Член 54 
Органите надлежни за јавна безбедност се долж-

ни да дадат помош во извршувањето на одредбите 
на овој1 закон, на барање на надлежниот орган. 

Член 55 
Инспекцискиот надзор за спроведување на од-

редбите на овој закон се врши според прописите 
за земјоделската инспекција и овој закон. 

Член 56 
Инспекторот за земјоделство во општинскиот ор-

ган на управата надлежен за земјоделска инспек-
ција се назначува и разрешува од должност по прет-
ходно мислење од Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство. 

7 Ш . КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

. Член 57 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд која се занимава со земјоделско 
производство, земјоделска задруга и друга самоуп-
равна организација која управува со земјоделско 
земјиште во општествена сопственост ако: 

1) земјоделското земјиште го користи за незем-
јоделски намени спротивно на одредбите на овој 
закон (член 13); 

2) не ги применува пропишаните агротехнички, 
агромелиоративни и противерозивни мерки (членови 
21 И 22); 

3) земјоделското земјиште оо кое управува не го 
користи според оредкорочниот и годишниот план за 
користење на земјоделско земјиште и годишниот 
план не го усогласи и донесе во определениот рок 
(член 26); и 

4) земјоделското земјиште кое и е дадено на 
привремено користење го отстапи на друг корисник 
(член 29 став 5). 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд, задругата и друга самоуправна 
организација од став 1 на овој член, со парична каз-
на од зо.ооо до бо.ооо динари. 

Член 58 
Со парична казна од 100.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за прекршок организација на здруже-
ниот труд која се занимава со земјоделско производ-
ство, земјоделска задруга и друга самоуправна ор-
ганизација која управува со земјоделско земјиште 
во општествена сопственост ако: 

1) на земјоделското земјиште со кое управува 
од денот на покренување на постапката за негова 
пренамена подигне долгогодишни насади и други 
објекти од траен карактер (член 25); 

2) ме води евиденција за обработеното и необра-
ботеното Земјоделско земјиште со кое управува, како 
и за земјиштето на кое постои право на сопственост, 
а 11о користи по основ на кооперација или друг об-
лик на здружување, како и за земјоделско земјиште 
кое го зема или- дава во закуп (член 27) ; 

3) не го извести органот за земјоделство во пр от-
пишаниот рок за необработените површини на зем-
јоделското земјиште ао кое управува и за причините 
за тоа (член 28); и 

4) земјоделското земјиште земено во закуп го 
даде во подзакуп (член 38 став 2). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд, задругата и друга самоуправна организација 
од став 1 на овој член, со парична казна од го.ооо 
до 50,000 динари. 

Член 59 
Со парична казна од 20.000 до 60.000 динари ќе 

се казни за прекршок поединец кој во вршењето на 
својата дејност: 

1) земјоделското земјиште го користи за незем-
јоделски намени спротивно на одредбите на овој 
закон (член 13), 

2) не ги применува пропишаните агротехнички, 
агромелиоратдовни и пр оти вер опивни мерки (члено-
ви 21 и 22); 

3) на земјоделското земјиште од денот на покре-
нување на постапката за неговата пренамена подиг-
не долгогодишни насади и други објекти од траен 
карактер (член 25); 

4) земјоделското земјиште кое му е дадено на 
привремено користење го отстапи на друг корисник 
(членови 29 и 33); 

5) земјоделското земјиште земено во закуп го 
даде во подзакуп (член 38 став 2); и 

6) на земјоделското земјиште кое сака да го да-
де во закуп не достави писмена понуда на органот 
за Земјоделство (член 40 став 1). 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ ^ 
Член 60 

Постапката за пренамена на земјоделското зем-
јиште која е во тек на денот на влегувањето во сила 
на овој закон ќе се заврши според прописите што 
важеле до влегувањето во сила на овој закон. 

Член 61 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство во поблискиот пропис од член 
23 став 2 на овој закон, ќе го донесе во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во оила на 
•овој закон. 

Член 62 
Собранијата на општините се должни да .ја пре-

испитаат усогласеноста на просторните и урбанис-
тичките планови и на одлуките за определување на 
градежното земјиште, со одредбите на овој закон 
и во рок од две години од влегувањето во сила на 
овој закон, да извршат усогласување. 

До усогласувањето на актите од став 1 на овој 
член, пренамената на земјоделското земјиште ќе се 
врши во согласност со Републичкиот комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 63 
До донесувањето на општите акти од член 15 

на овој закон, согласност за пренамена на земјог 
делското земјиште, дава Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Член 64 
Условите под кои е должна земјоделското зем-

јиште со кое управува да го понуди на користење 
на општествено правно лице во согласност со член 
32 на овој закон и висината на зголемената вред-
ност на земјиштето што е резултат на вложување на 
општествени средства согласно со член 44 на овој 
закон, општината ќе ги утврди во рок од шест месе-
ци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 65 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Законот за користење на земјоделското 
земјиште („Службен весник на СРМ" број 40/76), 
Законот за привремена забрана на користењето на 
земјоделското земјиште за неземјоделски намени 
(„Службен весник на СРМ" број 23/83; 25/84) и чле-
новите 24, 25 и 26 од Законот за промет со земјиште 
и згради („Службен весник на СРМ" број 36/75, 41/75 
и 10/79). 

Член бб 
Овој з&кон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", 
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72. 
Врз слонова на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПОРЕ-
ДУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 
СО СТРАНСТВО И РАБОТНИЦИТЕ ОД ДИРЕКЦИ-
ЈАТА ЗА ДЕВИЗНО-ДОКУМЕНТАРНА КОНТРОЛА 
ПРИ НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА И 

НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 
Се прогласува Законот за распоредување на ра-

ботниците од Самоуправната интересна заедница за 
економски односи со странство и работниците од 
Дирекцијата за девизно-документарна контрола при 
Народната банка на Македонија и на средствата 
на Заедницата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана »а 27 февруари 1986 г о -
дина. 

Бр. 08-671/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД СА-
МОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКО-
НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО И РАБОТНИ-
ЦИТЕ ОД ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ДЕВИЗНО-ДОКУМЕН-
ТАРНА КОНТРОЛА ПРИ НАРОДНАТА БАНКА НА 

МАКЕДОНИЈА И НА СРЕДСТВАТА НА 
ЗАЕДНИЦАТА 

Член 1 
Заради обезбедување рационално вршење на ра-

ботите од областа на економските односи ао 'стран-
ство во согласност со утврдените задачи на овласте-
ните банки со Законот за девизното работење („Служ-
бен лист на СФРЈ" број 66/85) со овој закон се 
регулира начинот на преземањето на работниците 
од Самоуправната интересна заедница за економски 
односи со странство (Заедница) и работниците од 
Дирекцијата за девизно-документарна контрола при 
Народната банка на Македонија (Дирекција), како 
и начинот за распоредување на средствата на Заед-
ницата. 

Со овој закон се утврдува и начинот на пренесу-
вање на архивата и Документацијата од Заедницата 
и Дирекцијата создадена во вршењето на работите 
и задачите на Заедницата и Дирекцијата. 

Член 2 
Стопанската банка — Здружена банка — Скопје 

од 1 март 1986 година ги презема работниците на 
Стручната служба на Заедницата и работниците од 
Дирекцијата што работат на режимските права. 

Народната банка на Македонија и овластените 
багаки за вршење на работи од областа на економ-
ските односи со странство од подрачјето на град 
Скопје од 1 јануари 1987 година спогодбено ќе ги 
преземат и другите работници од Дирекцијата. 

Работниците од ставовите 1 и 2 на овој член 
банките ќе ги распоредат во согласност со своите 
самоуправни општи акти на работи и работни за-
дачи што одговараат на нивната стручна подготве-
ност, односно работеа способност. 

Член з 
Работните простории и канцелариската опрема 

заедно со правата и обврските што произлегуваат 
од управувањето со нив се .пренесуваат на Стопанска 
банка — Здружена банка — Скопје, а другата опре-
ма и другиот имот на Заедницата на Управата за 
заеднички работи при Извршниот. совет на Собра-
нието на СР Македонија. -

Член 4 
Архивата и документацијата од Заедницата и од 

Дирекцијата создадени во вршењето на работите и 
задачите што ги презема Стопанската банка — Здру-
жена банка — Скопје се пренесуваат на Стопанската 
банка — Здружена банка — Скопје. 

Архивата и документацијата што се однесуваат 
за поттикнувањето на извозот, како и на утврдува-
њето и користењето на девизните средства за општи 
општествени- потреби се пренесуваат на Републички-
от комитет за економски односи- со странство. 

Член 5 
Пописот на опремата, средствата, архивата, до-

кументацијата и другиот имот на Заедницата ќе го 
изврши комисија составена од претставници на Ре-
публичкиот комитет за економски односи со стран-
ство, Републичкиот секретаријат за финансии, Бан-
ката и Заедницата. 

Комисијата од став 1 на овој член најдоцна до 
1 март 1986 година ќе го извести Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија за утврдената сос-
тојба на имотот. 

Врз основа на заклучокот на Извршниот совет 
по став 2 на овој член, републичкиот секретар за фи-
нансии ќе донесе решение за пренос на имотот. 

Член 6 
Средствата за заедничка потрошувачка на Заед-

ницата, како и средствата за заедничка потрошувач-
ка на Дирекцијата сразмерно на бројот на работ-
ниците од Народната банка на Македонија што ги 
презема Стопанска банка — Здружена банка — 
Скопје се пренесуваат на, Стопанската, банка — Здру-
жена банка — Скопје. 

, Член 7 
Завршната сметка на Заедницата за 1985 година 

ќе ја изготви Републичкиот секретаријат за финан-
сии и ќе ја поднесе на одобрување на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија. 

Член 8 
Работната заедница на Заедницата е должна сво-

јата Завршна сметка за 1985 година да ја изготви 
според општите прописи, а Завршната сметка за 
јануари и февруари 1986 година да ја изготви до 
1 март 1986 година. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија". 

73. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВА-
ЈТЕ ПОНИСКИ СТАПКИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
АМОРТИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТА-

НОВИ -ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Законот за утврдување пониски 
стапки за пресметување на амортизацијата на станбе-
ни згради и станови во отдтестзенз сопственост, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 го-
дина. 

БЈР. 08-670/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл инж. Станко Младеновски, е. р. 
З А К О Н 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОНИСКИ СТАПКИ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНИ 

ЗГРАДИ И СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА 
СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 ~ 
Стапките за пресметување на амортизација на 

станбените згради и становите во општествена соп-
ственост пропишани со Законот за амортизација на 
општествените средства („Службен лист на СФРЈ" 
број 70/84? 7/85 и 75/85) Номенклатурата на средства-
та за амортизација, амортизациона група 20, точки 
1 и 2, се намалуваат и то&: за 1985 година 0,50 про-
центни поени, за 1986 година 0,50 процентни поени, 
за 1987 година 0,40 процентни поени, за 1988 година 
0,30 процентни поени и за 1989 година 0,15 процент-
ни поени. 

Член 2 
Одредбата од член 1 на овој закон ќе се приме-

нува и за завршните сметки за 1985 година. 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува да важи Законот за стапките за аморти-
зација и роковите за пресметување на амортизација-
та на становите и станбените згради во општествена 
сопственост („Службен весник на СРМ" број 36/77). 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од ( 

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

74. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУ-
ВАЊА НА ЗАКОНОТ 14 ОСНОВАЊЕ КООРДИНА-
ЦИОНО ОЛ БОР ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД КОИ ВРШАТ РАБОТИ НА 
НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за престанување на Зако-
нот за основање Координације« одбор за органи-
зациите на здружениот ТРУП КОИ вршат работи на 
»нашорешро-трговсжипт промет, 

што Гобра1чието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе "на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 го-
дина 

Бр. 08-669/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
' Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски/ е.р. 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ 
КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД КОИ ВРШАТ РАБОТИ НА 

НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ 
Член 1 

Законот за основање на Координационен одбор 
за организациите на здружениот труд кои вршат 
работи на надворешно-трговскиот промет („Службен 
весник на СРМ" број 44/77), престанува да важи на 
31 декември 1985 година. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

75. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-

ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРИШНАТА 
ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за пазаришната инспекција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 27 февруари 1986 година. 

Бр 08-6351/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРИШНАТА 

ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Во Законот за пазаришната инспекција („Служ 

бен весник на СРМ" број 40/73, 6/79 и 34/84), во 
член 17 став 3 се менува и гласи: » 

„Средствата на име разлика во цените се приход 
на Републичкиот буџет". _ 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1986 година. 

76. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија и точка 15 од 
Резолуцијата за политиката на остварувањето на 
Општествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија' за периодот од 1986 до 1990 година во 
1986 година („Службен весник на ОРМ" број 43/85), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 27 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

ВО 1986 ГОДИНА 
Член 1 

Заради остварување на 'основните задачи на еко-
номската и развојната политика на Републиката утвр-
дени со Резолуцијата за политиката на остварува-
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вето на Општествениот план ла СРМ за периодот 
од 1986 до 1990 година во 1986 година, со оваа 
одлука поблиску се 'определуваат основните задачи 
на кредитната политика во Републиката во 1986 го-
дина и начинот на нивното спроведување од страна 
на банките и на деловните единици на територијата 
на СР Македонија (банки). 

Член 2 
Основните задачи на кредитната политика во 

1986 година се: 
— поддржување на политиката на динамизирање 

на производството и услугите во приоритетните деј-
ности; 

— зголемување на извозот на стоки и услуги; 
— обезбедување рационален и селективен увоз; 
— усогласување на стоковно-паричните односи на 

домашниот пазар; 
— забавување на порастот на цените; 
— нормализирање на финансиските текови и 
— јакнење на денарската и на девизната ликвид-

ност 
Во рамките на заеднички утврдениот порастена 

пласманите, селективно ќе се поттикнуваат произ-
водството и услугите од приоритетните дејности на 
развојот, а пред обезбедувањето повисоко про-
изводство и услуги за извоз и на извозот, производ-
ството и залихите на основните земјоделски произ-
води/ како и инвестиционите вложувања во приори-
тетните дејности на »стопанството кои обезбедуваат 
повисок доход и вработување. 

Член 3 
Заради остварување на мерките на заедничката 

емисиона и парична политика и на заедничките осно-
ви на кредитната политика на земјата во 1986 годи-
на, банките ќе ја усогласат својата деловна политика 
со мерките на моне тарно -кредитната политика во 
1986 година. 

Член 4 
Заради остварување на задачите од член 2 на 

оваа одлука, банките ќе до 'насочуваат своите плас-
мани првенствено за намените утврдени во оваа 
одлука. 

Член 5 
При 'одобрувањето на кредити, особено за набав-

ка на (суровини и репроматеријали, банките (ќе им 
даваат приоритет на организациите на здружениот 
труд, кои со воведување на повеќе смени во рабо-
тењето ќе обезбедат зголемување на вработеноста, 
производството и извозот. 

. Заради реализација на определбите од став 1 на 
овој член, секоја банка е должна да утврди посебни 
критериуми. 

Член 6 
При одобрувањето на инвестиционите кредити за 

основни средства, банките ќе го решаваат и обезбе-
дувањето со трајни извори на обртни средства. 

Член 7 
Банките ќе насочат најмалку 60% од можниот 

пораст на пласманите чај што обем и динамика на 
пораст се усогласуваат по пат на монетизација на 
хартии од вредност со селективно обележје и општа 
монетизација за кредитирање на намените од прио-
ритетните дејности на развојот што ги поддржува 
примарната емисија. 

Обврската од став 1 на овој член банките ќе ја 
остваруваат рамномерно во текот на годината, завис-
но од сезонските карактеристики на намените што се 
кредитираат. 

Член 8 
Од средствата за инвестиции банките ќе издво-

јат 2,0 милијарди 'динари за 'остварување на развој-
ните програми за зголемување на (сточниот фонд, 
доопремување на поледелството со механизација и за 
активирање на необработените обработливи површи-
ни и нивно приведување под култури. 

Обврската од став 1 на овој член банките ќе ја 
остварат на тој начин што ќе издвојат средства нај-
малку во висина од 1,3% од нето кредитниот по-
феициЈал, со состојба на ден 31 Декември 1985 родина. 

Член 9 
Банката што во својата активност не може да 

обезбеди насочување на средства во висина и за на-
мените утврдени во членовите 7 и 8 од оваа одлука 
е должна таквите пласмани да ги оствари преку дру-
га банка во Републиката која може да обезбеди вак-
во насочување. 

Условите и начинот за насочување на средствата 
од став 1 на овој член се утврдуваат со самоуправ-
на спогодба. 

Член 10 ' 
Заради обезбедување на условите за редовен 

увоз на сурова нафта и нафтени деривати за потре-
бите на стопанството и на населението во Републи-
ката, банките ќе склучат самоуправна спогодба за 
здружување на средства и право на пласман на тие 
средства (лимит) за увоз на сурова нафта и нафтени 
деривати. 

Самоуправната спогодба од став 1 на овој член 
банките ќе ја склучат најдоцна во рок од еден месец 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

Иницијатива за склучување на спогодбата ќе по-
крене Стопанската комора на Македонија. 

Член 11 
Доколку самоуправната спогодба од член 10 на 

оваа одлука не се склучи во пропишаниот рок. Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија во 
рок од 15 дена ќе пи пропише начинот и условите 
за обезбедување и користење на 'средствата, односно 
за извршување на обврските на банките до склучу-
вањето на спогодбата. 

Член 12 
Со својата кредитна политика, од прирастот на 

орочените депозити наменети за вложување во основ-
ни средства на стопанството банките ќе насочат 5% 
за кредитирање на индивидуалните земјоделци, 5% 
за развој на малото стопанството, 10% за кредити-
рање на продажбата на »опрема на домашниот пазар 
и странство и вграден материјал при изведување ин-
вестициони работи во странство и 5% за набавка на 
шински возила. , 

Член 13 
Со својата кредитна политика банките и ната-

му ќе ја поддржуваат изградбата на станови на ра-
ботните луѓе и граѓаните со нерешено или несоод-
ветно решено станбено прашање, како и кредитира-
њето на изградбата на станови во општествена соп-
ственост. 

За намените од- став 1 на овој член, банките ќе 
одобруваат кредити најмалку во висина на располо-
живите средства за стамбена изградба. 

Со цел да се остварува порационална употреба 
на средствата за станбена изградба, банките со са-
моуправна спогодба ќе извршат доградба на крите-
риумите за кредитирање на станбената изградба во 
согласност со општествениот договор за кретириуми-
те и мерилата за решавање на станбените потреби 
на работниците во организациите на здружениот 
труд и работните заедници, како и на критериумите 
за кредитирање на општествено оправдана големина 
и спремност на станот. 

Член 14 
Од (средствата на вишокот на приходите" над рас-

ходите утврдени според периодичните пресметки во 
текот на годината. Народната банка на Македонија 
ќе одобрува преку банките краткорочни позајмици 
на определени корисници на општествени средства за 
ангажирање 'во приоритетните стопански и други 
дејности. 

Позајмиците од став 1 на овој член ќе се одоб-
руваат со рок на враќање најдоцна до 25 декември 
1986 година. 

Корисниците, намените и условите под кои На-
родната банка на Македонија ќе ги одобрува позај-
миците од став 1 на овој член ги утврдува со одлука 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
поединечно за секоја позајмица, 
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Член 15 
Слободните парични средства на општествено-по-

литичките заедници што се. водат како депозит во 
Народната банка на Македонија — Народната бан-
ка на Македонија ќе ги насочува преку банките за 
кредитирање на одредени корисници на општествени 
средства за ангажирање во приоритетните стопански 
и други дејности. 
/ Намените и условите под кои Народната банка 
на Македонија ќе ги одобрува средствата од став 1 
на овој член, ќе ги утврди Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија со посебна одлука во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се насочу-
ваат по пат на договор за комисиона правна работа. 

Член 16 
Заради спроведување на кредитната политика во 

1986 година. Наредната банка на Македонија, во 
рамките на своите права и должности, ќе презема 
мерки за остварување на заедничката емисиона и па-
рична политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика. 

Член 17 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-668/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

.на Соборот на здружениот труд, 
д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

77. 
Врз основа на член 56 став 2 од Законот за 

системот -на финансирањето на општините и Репуб-
ликата („Службен весник на СРМ" број 44/77) и врз 
основа на Општествениот план на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за периодот 1986—1990 година, 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Соборот на општините, одржани на 27 
февруари 1986 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
- ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА УРБАНИС-

ТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
(СЕЛСКИ НАСЕЛБИ) ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1986 ДО 1990 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа финансиска програма се утврдуваат сред-

ствата, начинот на користење и критериумите за ко-
ристење на средствата со кои Републиката ќе уче-
ствува во финансирањето на изработката на урба-
нистички планови-за населени места (селски населби) 
во периодот од 1986—1990 година, според програ-
мите изготвени од општините. 

'Член 2 1 

Во периодот од 1986 до 1990 година. Републиката 
ќе учествува во финансирањето на изработката на 
урбанистички планови за 150 населени места (селски 
населби). 

За реализација на оваа финансиска програма Ре-
публиката ќе учествува со 'средствата во висина од 
50 милиони динари, со тоа што во секоја година од 
среднорочниот период ќе учествува по 10.000.000 ди-
нари. 

Во финансирањето на програмите на општините 
од недоволно развиените подрачја и населбите — 
центри на заедници на селата, рурални центри во 
ридско-планинските и пограничните подрачја, Репуб-
ликата ќе учествува, најмногу до 50%> ои износот 
потребен за изработка на урбанистички план. 

Во финансирањето на програмите на општините 
од другите подрачја, Републиката ќе учествува нај-
многу до 30°/о од износот потребен за изработка на 
урбанистички план. 

Висината на средствата потребни за изработка на 
урбанистички план за секое селско населено место 
ќе се утврдува врз основа на големината на селско-
то подрачје, бројот на жителите и цената за изгот-
вување на ваков вид документација, која е постиг-
ната во претходната година. 

Член 3 
Со средствата за намените од член 2 од оваа 

финансиска програма, Републиката ќе учествува во 
финансирањето на изработката на следните видови 
урбанистички планови: 

1. Урбанистички план за помало населено ме-
сто и 

2. Детален урбанистички план. 
Член 4 

Корисници на средствата по износи и за на-
мени утврдени во членовите 2 и 3 од оваа финан-
сиска програма, се општините кои ќе изготвуваат 
шон програми и ќе го обезбедат преостанатиот дел 
од средствата за изработка на урбанистичка доку-
ментација. 

Член 5 
Средствата утврдени со член 2 од оваа финансис-

ка програма, општините можат да ги користат за 
учество во финансирањето на урбанистичка докумен-
тација за следните категории на селски населени 
места: 

— населени места со тенденција за развој; 
— населени места во ридско-п л шински те и по-

граничните подрачја; 
— населени места кои по својата големина и 

други карактеристики се доближуваат или се'слични 
на градските населби и 

— населени места со амбиентални вредности и 
со можност за развој на туризмот. 

Член 6 
За условите поп кои ќе се користат средствата 

од оваа финансиска програма се извествуваат собра-
нијата на општините. 

Член 7 
Заради специфичноста при изработката и донесу-

вањето на урбанистичката документација и времето 
потребно за нивното изработување, одобрените сред-
ства во една година општините можат да ги корис-
тат и до крајот на наредната календарска година, а 
во спротивно губат право за нивно користење. 

Член 8 
Средствата според оваа финансиска програма се 

даваат на општините без обврски за враќање. 
Член 9 _ 

Спроведувањето на оваа финансиска програма ја 
врши Републичкиот комитет за урбанизам и зашти-
та на човековата околина. 

Член 10 
Оваа финансиска програма ќе се објави во 

Службен весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија" 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-674/1 
27 февруари 1936 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с.р. 
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78. 
Врз основа- на член 43, а во врска со член 44 

став 1 од Законот за избор на членовите на деле-
гациите и делегатите во собранијата на општествено-
п оли ти часи те заедници и на самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ" број 41/81), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот ообор, одржани на 27 

- февруари 1986 година, донесе 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И 
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА 
СООДВЕТНИ ОБЛАСТИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА 
ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕ-

НИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 
За претседатели, членови и нивни заменици на 

изборни комисии за соодветни области на здруже-
ниот труд за избор на делегати во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, се именуваат: 
I. ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛИ И 

ЕНЕРГЕТИКА 
претседател: 
Радмила Мадевска, секретар на Републичкиот од-

бор на синдикатот на работниците од производство 
и преработка на метали, енергетика и графичка деј-
ност. 

членови: 
Танас Крстевски, РО „Алумина" — Скопје, дипло-

миран правник и 
Трипко Димов, РО „Електромакедонија" — Скоп-

је, дипломиран правник, ; 

заменици: 
Јордан Петровски, РО „Рафинерија за нафта" — 

Скопје, дипломиран економист; 
Кире Георгиевски, СОЗТ „Електростопанство" — 

Скопје, дипломиран правник и 
Павле Стојановски, РО ФОП СОЗТ Металски за-

вод „ТИТО" — Скопје, дипломиран правник. 
II. ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА И НЕМЕТАЛИ 
претседател: 
Љубинка Диневска, секретар на Републичкиот од-

бор на синдикатот на работниците од Хемиската ин-
дустрија и неметали, 

членови: 
Вера Крстевска, технолог во РО „Алкалоид"- — 

Скопје и 
Јордан Кузмановски, секретар на Советот на ССМ 

на општина Кисела Вода — Скопје, 
заменици: 
Зорица Спасова, општественонполитички работ-

ник во РЗ ОХИС — Скопје, 
Олгица Таневска, РО „Хемтекс" — Скопје и 
Зоран Спасовски, „Алкалоид" — Работна заедни-

ца „Информатика" — Скопје. 
Ш. ТЕКСТИЛНА И КОЖАРСКО-Ч ЕВЛА РОКА 

ИНДУСТРИЈА 
претседател: 
Милица Љубецкиј, секретар на Републичкиот од-

бор на синдикатот на работниците од Текстилната и 
кожарско-чевларската индустрија на Македонија, 

членови: 
Стевица Ковачевиќ, РО „Мирка Гинова" — Скоп-

је дипломиран правник и 
Иван Стратов, СОЗТ „Нитекс" — Скопје дипло-

миран правник, 
заменици: 
Митко Аризанов, РЗ СОЗТ „Нитекс" — Скопје 

дипломиран економист, 
Момчило Лазаревиќ, РЗ „Прогрес" — Скопје 

дипломиран правник и 
Никола Јанчев, РЗ „Прогрес" — Скопје дипло-

миран правник. 
IV. ШУМАРСТВО И ДРВНА ИНДУСТРИЈА 

претседател: 
Александар Петровски, Републички одбор на син- -

дикатот на работниците од шумарството и дрвната 
индустрија 

членови: ' 
Љупчо Симјановски, РЗ Заеднички служби при 

СОЗТ „Треска" — Скопје дипломиран правник и 
Магдалена Петровска, ШС „Караница" — Скопје 

дипломиран правник, 
заменици: 
Лидија Димитровска, РО „ Треска-инже не ринг" — 

Скопје дипломиран правник. 
Александар Дианасовски, ЗОИЛ при СОЗТ „Тре-

ска" — Скопје дипломиран економист и 
Љупчо Стојковски, ^,Треока-Репропромет" — Скоп-

је економист. 
V. ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ПРЕХРАНБЕНА И ТУТУНСКА 

ИНДУСТРИЈА 
претседател: 
Душко Стоевски, Сојуз на синдикати на Маке-

донија, 
членови: 
Коле Димовски, РО „Магро" — Скопје и 
Маријана Стојкова, „Тутунски комбинат" — 

Скопје, 
заменици: 
Томаќи Сечковски, РО Водостопанство „Вардар" 

— Скопје, 
Здравко Наумов, РО „Жито-Лукс" — Скопје и 
Нове Секуловски, Фабрика „Пивара" — Скопје. 

VI. ГРАДЕЖНИШТВО 
претседател: 
Владимир Панков, секретар на Републичкиот од-

бор на СГРМ Совет на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, 

членови:. 
Драган Савин, ГРО „Гранит" — Работна заедница 

— Скопје и 
Панде Костурски, ГРО „Бетон" ООЗТ — I Гра-

дилиште — Скопје, 
заменици: 
Љупчо Петковски, ГРО „Пелагонија" Работна за-

едница — Скопје, 
~Симеон Треневски, ГРО „Илинден" Работна за-

едница — Скопје и 
Гоко Бошковски, Градски одбор на Синдикатот 

на градежните работници — Скопје. 
VII. СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

претседател: 
Трајан Точевски, секретар на Републичкиот одбор 
членови 
Миле Јанковски, директор на Пошта број 2 — 

Скопје и 
Мице Таповски, Деловна заедница „Македонија 

сообраќај" — Скопје. 
VIН. ГРАФИЧКА, ИНФОРМАТИВНО-ИЗДАВАЧКА 

ДЕЈНОСТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЈА 
претседател: 
Искра Кондарко, Републички одбор на синдика-

тот дипломиран економист 
членови: 
Душан Ефремовски, РО „Комуна" Работна заед-

ница Заеднички служби дипломиран правник и 
Мишо Ѓуриќ, РО НИП „Нова Македонија" Ра-

ботна заедница Заеднички служби дипломиран прав-
ник. 

заменици: 
Соња Петрова, ИРО „Култура" — Скопје дипло-. 

миран правник, 
Бранко Букалевски, РТС ОЗТ „Радио-Скопје" 

правник и 
Трифун Талевски, РТС ОЗТ „Телевизија" новинар 

IX. ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА 
претседател: 
Ацо Јанкуловом, Совет на ССМ, 1 ^ 
членови: 

- Благоја Симоновски, Институт за национална ис-
торија и 

Васко Тодоровски, Библиотека „Браќа Миладинов-
ци" — Скопје, , 

заменици: 
Бојко Кираџиски, НИО „Просветен работник" — 

Скопје, 
Лилјана Џартовска, Музеј на град Скопје и 
Милош Илиоски, ЦОУ „Ѓуро Салај" — Скопје. 

С Л У Ж Б Е Н Б Е С Н И Ќ Н А С Р М 
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X: ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
претседател : 
Зорица Белковска, Републички одбор на синдика-

тот на работниците од здравството и социјалната 
заштита, 

членови: 
Милан Порјазов, Здравствен дом — Скопје и 
Славко Трајановски, Здружение на здравствените 

организации на СР Македонија — Скопје, 
заменици: 
Раде Петровски, Медицински центар — Кума-

ново, 
Димитар Секуловски, Медицински центар — Би-

тола и 
Љупчо Ракеџиев, Совет на ССМ на општина Ти-

тов Велес. 
XI. УГОСТИТЕЛСТВО, ТУРИЗАМ, КОМУНАЛНО-

СТАНБЕНА ДЕЈНОСТ И ЗАНАЕТЧИСТВО 
претседател: 
Часлав Теодосиевски, Републички одбор на син* 

дикатот на работниците од угостителството, туриз-
мот, комунално-станбената дејност и занаетчиството1, 

членови: 
Петар Аврамовић, РО „Комуналец" и 
Боривое Михајловић, ХУ РО „Македонија турист", 
заменици: 
Драги Величевски, Хемиско чистење „Младост", 
Благоја Величкоиски, РО Електро-механички сер-

вис „Сервис" и 
Киро Огненовски, РО „Рубин кармин". 

XII. ТРГОВИЈА 
претседател: 
Вељо Чукалковски, секретар на Републичкиот од-

бор на синдикатот на работниците од трговијата — 
Скопје, 

членови: 
Александар Антиќ, секретар на Градскиот одбор 

на синдикатот на работниците од услужните дејности 
— Скопје и 

Свето Станковић, директор на Општо кадровска 
и правна служба на ТРО „Аутом акед они ја" — Скопје, 

заменици: 
Љубиша Огњеновић, ВД генерален директор на 

ТРО „Трготекстил" — Скопје 
Наталија Соколова, директор на правната служ-

ба на ТРО „Интерпромет" — Скопје и 
Љубица Кирова, шеф на одделение за правни 

работи и нормативна дејност на ТРО „Макпетрол" — 
Скопје. 
Х1П. УПРАВА, ПРАВОСУДСТВО И ФИНАНСИСКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
претседател 
Ванчо Муратовски, секретар на Републичкиот од-

бор на синдикатот на работниците од управата, пра-
восудството и финансиските организации, 

членови 
Ванчо Крстев, судија на Општински суд Скопје — 

I — Скопје и 
Вели Ведат, судија на Окружниот суд — Скопје, 
заменици: 
Ангеле Величевски, судија на Општинскиот суд 

Скопје II — Скопје, 
Светлан^ Савиќ, судија на Општинскиот суд Скоп-

је I — Сашије и 
Маргарита Цаца, судија на Општинскиот суд 

Скопје I — Скопје. 
XIV. АКТИВНО ВОЕНИ ЛИЦА И ЦИВИЛНИ ЛИЦА 
НА СЛУЖБА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА СФРЈ 

претседател 
Благоја Бозаревски, полковник на РШТО, 
членови: 
Душан Радовиќ, потполковник на ЈНА Скопје и 
Димче Секуловски, потполковник, Команда за од-

брана на град Скопје, 
заменици: 
Илија Петров, потполковник на РШТО, 
Слободан Вуксановиќ, капетан во ЈНА Скопје и 
Јордан Апостоловски, потполковник, Команда за 

одбрана на град Скопје. 

XV. РАБОТНИ ЛУЃЕ ШТО РАБОТАТ ВО ЗЕМЈОДЕЛ-
СКА, ЗАНАЕТЧИСКА И ВО СЛИЧНИ ДЕЈНОСТИ СО 
СРЕДСТВА НА ТРУДОТ НА КОИ ПОСТОИ ПРАВО 
НА , СОПСТВЕНОСТ И РАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ 
КАЈ НИВ И ОД РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО СО ЛИ-
ЧЕН ТРУД САМОСТОЈНО ВО ВИД НА ЗАНИМАЊЕ 
ВРШАТ УМЕТНИЧКА И ДРУГА КУЛТУРНА АДВО-
КАТСКА ИЛИ ДРУГА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ 

И РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ НИВ 
претседател: 
Афродита Патчева-Андова, (советник во Правната 

служба на Стопанска комора на Македонија, 
членови: 
Мирче Христовски, советник во Соборот на здру-

женија на работните луѓе — Стопанска комора на 
Македонија и 

Рада Телевска, советник во КО за самоуправно 
спогодување и општествено договарање — Стопанска 
комора на Македонија, 

заменици: 
Зоран Димовски, советник за ОНО и ОСЗ — 

Стопанска комора на Македонија, 
Радмила Јорданова, стручен соработник во Со- , 

борот за станбено-комунално стопанство — Стопан-
ска комора на Македонија и 

Зорица Мешкова, стручен соработник во Собо-
рот за угостителство и туризам — Стопанска комора 
на Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
" РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-677 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
м р Павле Георгиевски, е. р. 

79. 
Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за 

заштита на населението од заразни болести („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 18/76 и 18/82), претседателот 
на Републичкиот комитет за здравство и социјална 
политика донесува L-

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИ-
ЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИ 

БОЛЕСТИ ВО 1986 ГОДИНА 
Во 1986 година имунизација е задолжителна: 
I." Против туберкулозата (Tuberculosis), дифтерија 

(Diphtheria), тетанус (Tetanus), голема кашлица (Per-
tussis), детска парализа (Poliomyelitis ant acuta), ма-
ли сипаници (Morbilli), заушки (Parotitis) и црвенка 
(Rubeola) — за сите лица од определена возраст спо-
ред оваа програма. 

И. 1) Против беснило (Lyssa) — за сите лица 
повредени од бесно животно или од животно за 
кое се сомнева дека е бесно, 

2) Против жолта треска за сите лица кои пату-
ваат во земја во која постои таа болест или во земја 
која бара имунизација против таа болест; 

3) Против колера за сите лица што патуваат во 
земја која бара имунизација против таа болест; 

4) Против цревен тифус за сите лица за кои пос-
тојат епидемиолошки индикации. 

Задолжителна имунизација против заразните бо-
лести од точка I се врши исклучително на перманен-
тен начин — континуирано имунизирање во текот 
•на целата година, а против детска парализа од 1 
јануари до 30 јуни и од t ноември до 31 декември 
1986 година со тритипна вакцина, согласно член 7 од 
Правилникот за условите и начинот за вршење на 
задолжителна имунизација, серопрофилакса и хемио-
профилакса против заразни болести и за лицата што 
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подлежат на таа обврска („Службе« лист на СФРЈ" 
бр. 42/85). 

1. Имунизација против туберкулоза се врши: 
1) без тестирање на сите лица до крајот на пр-

вата година од ЖИВОТОТ; 
2) на сите лица од навршена прва година до 

навршена 13 година со претходно тестирање кои 
примарно не се вакцинирани, ако не реагираат на 
туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулоза 
во пречник е помала од 6 мм.; 

3) Ревакцинирањето се врши во 13 година од 
- животот, односно во завршното одделение на основ-

ното училиште со претходно тестирање. 
4) На подрачјата на кои постојат епидемиолош-

ки индикации, може да се воведе уште една ревак-
Цинација меѓу првата и тринаесеттата година од жи-
вотот односно при запишувањето во основно училиш-
те врз основа на стручно мислење од Институтот за 
градни болести и туберкулоза на СРМ. 

2.-Имунизација против дифтерија, тетанус и го-
лема кашлица.-

А. Вакцинирање се врши: 
1) На сите деца родени од 1 X 1985 до 30. 

IX. 1986 год. на возраст определена со календарот 
за имунизација; 

2) на сите деца до навршена петгодишна воз-
раст, кои до тогаш не се уредно вакцинирани и ре-
вакцинирани, а не прележале голема кашлица. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1985 

година против дифтерија, тетанус, голема кашлица, 
на возраст определена со календарот за имунизација; 

2) на сите деца комплетно вакцинирани до пет-
годишна возраст, ако од имунизацијата поминало 
најмалку една година, а не повеќе од две години,-

3) на сите деца во четвртата година на возраст, 
против голема кашлица ако претходно биле вакцини-
рани и ревакцинирани според календарот за имуни-
зација. 

3. Имунизација против дифтерија и тетанус.-
А. Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца до петгодишна возраст који уред-

но не се вакцинирани или ревакцинирани, а ја пре-
лежале големата кашлица; 

2) на сите деца родени од 1972 година наваму 
кои не биле уредно вакцинирани и ревакцинирани 
против дифтерија и тетанус. 

Б. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца во седмата и четиринаесеттата 

година, кои порано уредно се вакцинирани и ревак-
цииирани против дифтерија и тетанус според кален-
дарот за имунизација, 

2) на сите деца до четиринаесетгодашна возраст 
вакцинирани првпат во 1985 година против дифте-
рија и тетанус, ако од вакцинирањето поминало една 
година. 

Имунизација на лица постари од 7 години се 
врши со посебна Ди-Те вакцина (про адултис). 

4. Имунизација против тетанус: 
A. Вакцинирање се врши: > 
1) на сите лица од навршени четиринаесет го-

дини до навршени 18 години кои порано не биле 
имунизирани против тетанус. 

B. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите лица во осумнаесеттата односно во 

завршната година на втор степен насочено образова-
ние кои претходно биле имунизирани и реимунизи-
рани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно 
Ди-Те или Те; 

2) на сите лица од четиринаесет години до осум-
наесет години возраст кои во 1985 гојдина биле за 
прв пат имунизирани против тетанус, ако од имуни-
зирањето поминало една година. 

5. Имунизација против детска парализа: 
A. Вакцинирање се врши. 
1. на сите деца родени од 1. X. 1985 година до 

30. IX. 1986 година, според календарот за имуни-
зација ; 

2) на сите деца родени од 1 I 1972 до 30 IX. 
1985 година кои порано не биле вакцинирани. 

B. Ревакцинирање се врши: 
1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1985 

година, ако од вакцинирањето поминало една го-
дина; 

2) на сите деца' во седмата година, односно црн 
запишување во првото одделение на основното учи-
лиште и во-четиринаесеттата година, односно во за-
вршното одделение на основното училиште. 

6. Имунизација против мали сипаници: 
Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца од навршени 12 месеци до на-

вршена 14 годишна возраст, кои не прележале мали 
сипаници, по правило имунизацијата мора да се из-
врши најдоцна до наполнети 18 месеци возраст. 

7. Имунизација против заушки и црвенка (ру-
беола) : 

Вакцинирање се врши: 
1) на сите деца од навршени 12 месеци до на-

вршени две години живот и тоа со еднократно вак-
цинирање. 

Вакцинирањето се врши, по правило, истовреме-
но со вакцинирањето против мали сипаници, со да-
вање на комбинирана вакцина. 

Не може да се вакцинираат против заразни за-
ушки и црвенка (рубеола) лица кои: 

— боледуваат од фебрилни состојби; 
— боледуваат од (акутни заразни болести; 
— боледуваат од тешка анемија и други тешки 

заболувања на хематопоетскиот систем, леукемија и 
генерализирани туморозни заболувања; 

— се наоѓаат под терапија на кортикостероиди, 
цитостатици и јонизирачки зрачења; 

— во анамнезата имаат податоци за фебрилни 
конвулзии или оштетувања на централниот нервен 
систем. 

Имунизацијата против определените заразни бо-
леста во оваа програма се врши по следниот 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА 

Возраст на лица 
што подлежат на . 
имунизација 

Болест против која се врши 
~Ј имунизација Вакцинација 

Ревакцинација 

до 1 година Туберкулоза (без тестирање) вакцинирање 
4,5 1/2 и 6 месеци Дифтерија, тетанус, пер ту ои е (з дози) вакцинирање 
4,5 1/2 и 7 месеци Детска парализа вакцинирање 

(3 дози тритапна вакцина) 
13 месеци Мали сипаници, заушки, црвенка вакцинирање 
18 месеци Дифтерија, дифтерија — пертусис I ре« акции ир ање 
20 месеци Детска парализа (1 доза) И редакции ир ање 
4 години Перту ше (1 доза) II ревакцинирањ е 
7 години Детска парализа (1 доза) II ревакцинир ањ е 

Дифтерија — тетанус (1 доза) II ревакцинирање 
13 ГОДИНИ Туберкулоза (со тестирање) ревакцинирање 
1 4 ГОДИНИ Детска парализа (1 доза) III ревакцшшрање 

Дифтерија — тетанус <1 доза) га ревакц шнирање 
18 години Тетанус (1 доза) IV ревакцинирање 
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II 

На кампањски начин се врши задолжителна иму-
низација (вакцинирање и ревакцинирање) против за-
разни болести на следниве лица: 

1. На задолжителна имунизација против мали 
сипаници подлежат лица од наполнети 10 до 12 ме-
сеци возраст ако постојат епидемиолошки индика-
ции. Задолжителна имунизација против мали сипа-
ници на лица што се вакцинирани пред наполнети 
12 месеци возраст се врши и по наполнети 15 месе-
ци, а најдоцна до наполнети 2 години возраст. 

На имунизација против мали сипаници подле-
жат и лица од наполнети 18 месеци до наполнети 14 
години возраст што' се вакцинирани против мали 
сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки инди-
кации (заболување на вакцинираните, епидемија на 
мали сипаници кај децата од таа, возраст), што ги 
утврдил надлежниот орган во Републиката и ако од 
претходното вакцинирање против мали сипаници из-
минало повеќе од една година. 

2. На задолжителна имунизација против беснило 
подлежат сите. лица изложени на инфекција со ви-
русот на беснило и тоа*! 

1) на лице каснато или на друг начин повредено 
од бесно и на беснило сомнително "диво или домаш-
н о ЖИВОТНО; 

2) лице каснато од куче или мачка на непознат 
имател што не можат да се држат под десетдневна 
ветеринарска контрола,-

3) лице капнато од куче или мачка што во рок 
од десет дена од денот на повредата на лицето ќе 
покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат 
убиени или ќе заскитаат; 

4) лице што можело да се зарази со вирус на 
беснило преку слузницата или оштетувања на ко-
жата; 

. 5) лице повредено при работа со материјал кон-^ 
таминиран со вирус на беснило. 

Имунизаци јата против беснило се врши согласно 
член 37, 38, 39, 45 и 46 од Правилникот за условите 
и начинот на вршењето задолжителна имунизација, 
серопрофилакса и хемиопрофилакса против заразни-
те болести и за лица што подлежат на таа обврска 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 42/85). 

3. На задолжителна имунизација против жолта 
треска подлежат лица што патуваат во земја во 
која постои таа болест или во земја која бара иму-
низација против таа болест. 

4. Против колера — за лица кои патуваат во 
земја која бара имунизација против истата. 

Имунизацијата против колера и жолта треска 
се врши согласно член 40 од Правилникот за усло-
вите и начинот на вршењето на задолжителната 
имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса 
против заразни болести и на лица што подлежат 
на таа обврска („Службен лист на СФРЈ бр. 42/85). 

5. На задолжителна имунизација против цревен 
тифус подлежат .-

1) лица вработени на чистење на канализација, 
чистење на септички јами, отстранување на ѓубре и 
други отпадни материи од населби,-

2) лица што живеат во заедничко домаќинство 
е бацил »носител на цревен тифус; 

3) лида според епидемиолошки индикации што 
ќе ги утврди надлежниот орган во Републиката. 

Имунизацијата против тревен тифус се врши 
согласно членовите 41, 42, 43 и 44 од Правилникот 
за условите и начинот на вршењето на задолжи-
телната ' имунизација, серопрофилакса и хемиопро-
филакса против заразни болести и на лица што под-
лежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ" бр. 
42/85). 

6. На задолжителна имунизација против тубер-
кулоза подлежат и лицата до 25 години возраст кои 
се посебно изложени на туберкулоза инфекција и 
тоа: лица кои биле во семеен контакт со заболен 
од туберкулоза и лицата кои почнуваат .работа во 
организациите на здружен труд во областа на здрав-
ството што се занимаваат со (дијагностика и лекување 
на туберкулоза. 
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Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална 

политика, 
Каменчо Ѓоргов, е. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

69. Закон за задолжителниот заем за обезбе-
дување средства на Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените краишта во пе-
риодот ОД 1986 ДО 1990 година — — — 129 

70. Закон за обезбедување средства на Фондот 
на Федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини 
во периодот од 1986 до 1990 година — — 130 

71. Закон за заштита и користење на земјо-
делското земјиште — — — — — — 131 

72. Закон за распоредување на работниците од 
Самоуправната интересна заедница за еко-
номски односи со странство и работниците 
од Дирекцијата за девизно-документарна 
контрола при Народната банка на Македо-
нија и на средствата на Заедницата — — 137 

73. Закон за утврдување пониски стапки за 
пресметување на амортизација на станбени 
згради и станови во општествена сопстве-
ност — — — — — — 1 3 8 

74. Закон за престанување на Законот за осно-
вање Координационен одбор за организа-
циите на здружениот труд кои вршат/ рабо-
ти на надворешно-трговскиот промет — 138 

75. Закон за изменување на Законот за паза-
ришната инспекција — — — — — — 138 

76. Одлука за кредитната политика на Репуб-
ликата во Ј98Ѕ година — — — — — 138 

77. Финансиска програма за учество во финан-
сирањето на урбанистичка дбкументација 
за населени места (селски населби) во пе-
риодот ОД 1986 ДО 1990 година — — — 140 

78. Одлука за именување на претседатели, чле-
нови и нивни заменици на изборни коми-
сии за соодветни области на здружениот 
труд за избор на делегати во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ 141 

79. Програма за спроведување на задолжител-
на имунизација на населението против за-
разни болести во 1986 година — — — 142 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах. 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

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


