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35. 
Врз основа на член 81 од Законот за преме-

рот и катастарот на земјиштето („Службен весник 
на СРМ" бр. 34/72), директорот на Републичката 
геодетска управа — Скопје, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТА-

РОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Под одржување на премерот и катастарот на 

земјиштето се смета: следење и утврдување на на-
станатите измени на земјиштето што се од вли ја -
ние за податоците од премерот и катастарот на 
земјиштето, спроведување на утврдените измени 
во геодетскиот елаборат, плановите, картите и к а -
тастарскиот операт, како и обнова на белезите на 
постојните геодетски точки. 

Член 2 
Одржувањето на премерот и катастарот на зем-

јиштето се врши по катастарски општини како те-
риторијални единици по утврдената годишна про-
грама. 

Работите на одржувањето на премерот и катас-
тарот на земјиштето ги врши општинскиот орган 
на управата надлежен за геодетски работи. 

Член 3 
Податоците од одржувањето на премерот и ка-

тастарот за формирање и одржување на основ-
ната карта на Републиката во размер 1:5 ООО и 
1:10 ООО. 

Член 4 
Одржувањето на премерот има за цел да го 

дополнува првобитниот премер и да ги открива и 
отстранува неговите евентуални недостатоци и про-
пусти. 

Член 5 
Одржувањето на премерот се состои во преме-

рување и одржување во плановите на сите наста-
нати измени на границите на посевите, културите, 
објектите и конфигурацијата на теренот што наста-
нале по извршениот премер. 

Член б 
Утврдувањето на измените и нивната обработ-

ка како и премерувањата кои се вршат со цел за 
одржувањето на премерот мора да бидат извршени 
со точност која одговара на точноста од првобит-
ниот премер. 

Член 7 
Основа за одржувањето на премерот се геодет-

ските точки што положбено и височински се опре-
делени во координатниот систем во кој е извршен 
премерот. 

Член 8 
Одржувањето на премерот може да се врши и 

од меѓните точки кои се на теренот обележени со по-
стојани белези, а при првобитното премерување се 
фотосигналисани и на фотоскиците се јасно вид-
ливи. 

Член 9 
Премерувањата при одржувањето на премерот 

се вршат по ортогонална и поларна метода како 
и со одмерувања. 

Член 10 
Сопствениците, корисниците и плодоуживате-

лите (корисници) на земјиштето на кое настанала 
измена должни се на свој трошок да ги обележат 
со видливи и трајни белези границите на своето 
земјиште. 

Член 11 
Измените во катастарскиот операт се вршат врз 

основа на документи што ги регулираат имотно-
правните односи на корисниците. 

За да биде писмената исправа правоснажна 
треба да е донесена во со закон пропишана форма. 

Сите исправи кои не содржат соодветни катас-
тарски податоци во смисла на член 10 став 1 од 
Законот за премер и катастар на земјиштето, оп-
штинскиот орган на управата надлежен за геодет-
ски работи ги враќа на подносителот на пријавата 
за дополнување. 

Член 12 
Основ за одржувањето на премерот се основ-

ните геодетски точки и фиксните гранични точки, 
Член 13 

Тромеѓите и четворомеѓите на парцелите се сме-
таат за фиксни гранични точки ако на теренот се 
обележени со трајни белези (со камени или бетон-
ски столбови), иако при првобитното премерување 
се фотосигналисани и на фотоскиците јасно вид-
ливи. 

Член 14 
За одржувањето на премерот на подрачја каде 

што има премер по класичен начин (поларна и ор-
тогонална метода), премерувањата се потпираат на 
основните геодетски точки (тригонометриски, поли-
гонометриски и полигонови точки). 

За одржувањето на премерот по фотограметри-
ека метода премерувањата се потпираат на триго-
нометриските и врзните точки. 

Плановите изработени врз основа на методите 
од претходните ставови ги содржат основните гео-
детски точки. 

Член 15 
На подрачја каде има премер со ортогонална 

или поларна метода, а полигоновите точки се по-
ставени при дополнителното премерување, мере-
њето на аглите и должините во полигоновата мре-
ж а и височинските разлики се вршат според Пра-
вилникот за премер. 

Нумерирањето на полигоновите точки се вр-
ши во продолжение на последниот број од поли-
гонските точки во таа катастарска општина. 

Тахиметриските записници од дополнителното 
премерување се нумерираат од последниот број на 
записниците од првобитниот премер и во насловот 
на записникот се испишува дополнително преме-
рување. 

Член 16 
На подрачја каде што има премер по фото-

граметриска метода чија основа е многу ретка за 
одржувањето на премерот, истата треба постепено 
да се пополнува со полигонови точки. 

Пополнувањето се врши меѓу тригонометри-
ските и врзните точки кои се поставени на пого-
леми растојанија една од друга. 
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Член 17 
Полигоновите точки се стабилизираат со трај -

ни белези, со камен или бетонски столбови или со 
керамички цевки. 

Укопувањето се врши според Правилникот за 
премер. 

Член 18 
Нумерирањето на полигоновите точки се врши 

по катастарски општини. 
Броевите на полигоновите точки се нумерираат 

од 1 па натаму. 

ПРЕДМЕТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ПРЕМЕРОТ 
И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Член 19 
Сите измени на земјиштето кои настануваат 

после извршениот премер, треба да се спроведу-
ваат во катастарскиот елаборат и операт. 

Член 20 
За одржувањето на премерот и катастарот на 

земјиштето, општинскиот орган на управата над-
лежен за геодетски работи ги користи следните 
елементи на катастарскиот операт и катастарскиот 
елаборат: 

1) записник за обележување на катастарската 
општина; 

2) список на куќи; 
3) список на околиски и општински огледни 

земјишта; 
4) фотоскици и скици на детаљот; 
5) сите теренски и канцелариски податоци од 

пресметувањето; 
6) геодетски (катастарски) планови; 
7) копии од планови ; 
8) список на парцели; 
9) преглед на површините и катастарскиот при-

ход по култури и класи на неплодни земјишта; 
10) поседовни листови; 
11) сумарен преглед на поседовните листови; 
12) азбучен преглед на корисниците; 
13) сумарен преглед на катастарскиот приход по 

домаќинства, и 
14) список на изменетите посед о впи листови. 
Републичката геодетска управа ги изработува 

елементите од точка 1 до 12, а од точка 13 и 14 ги 
изработува и одржува општинскиот орган на упра-
вата надлежен за геодетски работи. 

Член 21 
Внесените податоци БО фотоскиците и скиците 

на детаљот изработени во времето на премерот и 
обновувањето на премерот не смеат да се менуваат 
нити дополнуваат од страна на органот кој врши 
одржување на премер и катастар на земјиштето. 

Овие скици претставуваат теренски и ориги-
нални податоци регистрирани за време па преме-
рот како и елементите од член 19 точка 1, 2 и 3 
од овој правилник. / 

За земјиштето под шифра 21 од Правилникот за 
изработка и одржувањето на катастарскиот опе-
рат, не можат да се издаваат преписи од катастар-
скиот операт и копија од катастарските планови на 
приватни лица. 

ВИДОВИ ИЗМЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Член 23 
Измените на земјиштето се: 
1) — измени кои дефинитивно се спроведу-

ваат во катастарските планови и во деловите на 
катастарскиот операт; и 

2) — измени кои дефинитивно се спроведуваат 
низ катастарскиот операт, а не се претставуваат на 
катастарските планови. 

Член 24 
Измените од точка 1 од претходниот член се 

вршат: 

а) поради отцепување на еден дел од катастар-
ската општина и припојување на тој дел на со-
седна катастарска општина; 

б) ако во границите на една катастарска оп-
штина поради отцепување на одредено подрачје 
се формира нова катастарска општина; 

в) ако две или повеќе катастарски општини се 
спојуваат во една катастарска општина; 

г) ако се работи за измена на граничната ли-
нија на катастарската општина која првобитно би-
ла неспорна и полноважна а подоцна врз основа 
на договор или меѓусебна спогодба или порамну-
вање се изменила така што граничната линија од 
крива или искршена преминала во права или 
обратно; 

д) кога измената се протега низ целата пар-
цела или на дел од парцелата со зграда или 
објект (кој претставува парцела), измена се врши 
во смисла на точката а) од овој член; 

ѓ) кога површината на една катастарска парце-
ла се дели; 

е,) кога се врши спојување на еднакви кул-
тури и исти класи на парцелата која му припаѓа 
на еден ист корисник; 

н) на површината на парцелата поради регу-
лирање на граничната линија со соседната пар-
цела; 

з) на површината на парцелата поради преме-
рување на зграда со постојан двор или во нумери-
рање на земјиштето со зграда и дворно место со 
посебни броеви; 

и) на парцели кои трпат измени после изврше-
ниот катастарски премер со снимање на пасишта, 
канали, железници и други објекти; 

ј) поради бришење на срушени згради и дру-
ги објекти од катастарските планови; и 

к) поради исправка на погрешно извршено ну-
мерирање на парцели. 

Член 25 
Измените од точка 2 од член 23 од овој пра-

вилник се вршат: 
а) кога една или повеќе парцели односно цели-

от посед поминува од еден на друг корисник; 
б) поради измени на името или презимето на 

корисникот, врз основа на одобрение од надлежен 
орган; 

в) поради промена на местото на живеење; 
г) поради промена на имињата на улиците или 

селата; 
д) поради повторно нумерирање на броевите на 

куќите запишани во катастарскиот операт; 
г) поради исправка на грешки во поглед на 

името на потесот запишан во катастарскиот опе-
рат; и 

е) кога поради елементарна непогода оштетено-
то земјиште е времено неплодно за обработување. 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА НАСТАНАТИ ИЗМЕНИ НА 
ЗЕМЈИШТЕТО 

Член 26 
Пријавувањето на настанатите измени на зем-

јиштето се врши со писмена пријава. 
Спроведувањето на пријави се врши според 

редоследот на приемот. 
Пријавата од претходниот став ги содржи след-

ните елементи: 
1. — името на катастарската општина; 
2. — број на парцелата; 
3. — презиме, татково име и име, место на жи-

веење, улица и број на подносителот на пријавата, 
односно корисникот на чие земјиште настанала из-
мена , и 

4. — дека новосоздадената парцела е обележена 
со видливи и трајни белези. 

Член 27 
Под измена се подразбира вкупната постапка и 

работа што треба да се изврши од приемот на при-
јавата до внесувањето во списокот на промените 
за односната година. 
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Член 28 
Измените кои врз основа на пријава се спро-

ведуваат во катастарскиот операт без извидувањз 
на самото место и без премерување, се канцелари-
ски измени. 

Измените на сопственост на дел од парцела 
на која е извршен премер во претходната постапка, 
се смета за канцелариска измена. 

Измените кои се спроведуваат низ катастарски -
от операт врз основа на извидување на самото 
место без или со евентуално премерување се те-
ренски измени. 

Член 29 
За увидот на самото место се известуваат сите 

заинтересирани странки. По извршениот увид по-
датоците се внесуваат во списокот на пријавите 
или се составува записник. 

Член 30 
Резултатите од увидот и премерувањето се со-

општуваат на заинтересираните странки со пот-
пис во списокот на пријавите или во записникот 
што го потпишува и службеното лице кое ја води 
постапката. 

Член 31 
Ако заинтересираните странки или нивните 

застапници не дошле на увидот, увидот ќе се из-
врши и без нивно присуство во колку постојат до-
кази дека за увидот биле благовремено известени. 

Член 32 
Ако заинтересираните странки кои имаат посед 

или нивните застапници не се присутни на преме-
рувањето, премерувањето ќе се изврши според на ј -
дената положба под услов омеѓувањето на нивните 
меѓи правилно да е извршено, односно, границите 
да се обележени со видни и трајни белези. 

Член 33 
Ако заради неприсуствување на повиканите 

странки при увидот или во премерувањето дојде до 
било какви грешки, сите трошоци за исправката на 
границите ќе паднат на товар на странката која не 
извршила омеѓување и не се јавила на поканата 

Член 34 
Сите податоци утврдени со премерувањето на 

настанатите измени, се внесуваат во скиците на 
премерување и во списокот на пријавите. 

Член 35 
За резултатите по пријавата странките писме-

но се известуваат. Во писменото известие се на-
значуваат битните елементи што служеле како ос-
нова при решавањето на пријавата (култура, кла-
са, површина, корисник). 

СПИСОК НА ПРИЈАВИ 

Член 36 
Списокот на пријавите (образец бр. 1), содржи 

податоци за старата и новата состојба, реден број, 
број на пријавата, број на поседовниот лист, инди-
кации за корисникот, број на парцелата, основен 
дел, план — скица., култура — класа, површина, 
видот на измената и резултат од увидната постап-
ка за констатацијата на теренот со увид или пре-
мерување. 

По извршениот преглед на списокот на прија-
вите и потпишувањето на истиот од страна на од-
говорното лице на општинскиот орган на управата 
надлежен за геодетските работи, податоците од спи-
сокот на пријавите се внесуваат во списокот на из-
мените. 

Член 37 
Сите утврдени измени се воведуваат во списо-

кот на измешате заради спроведување во катастар-
скиот операт според приложениот образец број 2. 

ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ 

Член 38 
Премерувањето на теренот се врши за секоја 

измена која треба да биде внесена во катастар-
скиот план. 

Член 39 
Премерувањата се вршат од геодетски точки 

или линии кои ги врзуваат геодетските точки (же-
лезнички пруги, патишта, канали, поголеми ком-
плекси на земјиштето, измени во поглед на зем-
јишниот релјеф). 

Член 40 
Од фиксни гранични точки можат да се преме-

руваат комплекси на земјиште, поединечни делби 
на парцели и измени на границите на културите од 
земјиштето и зграби само доколку фиксните точки 
се осигурани со контролни мерења. 

Овој начин на премерувања се врши за подрач-
је каде плановите се добиени по фотограметриска 
метода. 

Член 41 
Премерувањата на теренот при одржувањето на 

премерот, по правило, се врши со ортогонална или 
поларна метода, а во исклучителни случаи и со од-
мерувања. 

Ортогонална метода се применува на приближ-
но равничарски терени со правилни парцели. 

Во сите други случаи се применува поларната 
метода. 

Со одмерување може да се премеруваат само 
мали парцели со правилен облик. 

Член 42 
За контрола на премерувањето и картирањето 

на деталите се мерат фронтовите и се земаат коси 
одмерувања при ортогоналното премерување. Со 
контролните мерења се контролираат врзните точки 
со околните парцели. 

Член 43 
Кога премерувањата се вршат на подрачја ка -

де премерувањето е извршено по ортогонална или 
поларна метода претходно треба да се откријат по-
требните геодетски точки. 

Откривањето на геодетските точки се врши од 
податоците од образецот 27 и од нумеричките по-
датоци од тригонометриските обрасци 1, 18 и 19 од 
Правилникот за премер. 

Член 44 
За пронајдената геодетска точка, по изврше-

ното премерување се обновува описот на нејзината 
положба. 

Во колку бараната геодетска точка не се про-
најде поради поништување, се поставува и стабили-
зира нова точка. 

Член 45 
Премерувањата на детаљот со ортогонална ме-

тода се вршат од геодетски точки, од линии кои 
спојуваат една геодетска точка со една фиксна 
гранична точка и од линии кои спојуваат две 
фиксни гранични точки. 

Фиксни гранични точки на кои се потпираат 
линиите за премерување се проверуваат и осигуру-
ваат со најмалку три одмерувања (со фронтови или 
со други контролни мерења) од најблиските фикс-
ни гранични точки. 

Должините на апцисите за точките на детаљот 
не смеат да бидат помали од должината на орди-
натата. 

Член 46 
Премерувањата на деталните точки на грани-

ците на поседите кои лежат на прави линии може 
да се вршат со апцисни одмерувања. 

Апцисните одмерувања се земаат во двата сме-
ра, а доколку се мерат фронтови можат да се зе-
мат во еден смер. 

Вакви одмерувања не смеат да се земаат од 
точки што не се сигурни по својата положба (точ-
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ки на широки живи огради, патишта, канали, реки, 
долови и друго). 

Член 47 
Премерувањето на детаљот со поларна метода 

се врши од основните геодетски точки доколку има 
детален премер. 

При фотограметрискиот премер премеруваната 
се вршат од основните геодетски точки и фиксните 
гранични точки. 

Премерувањето може да се врши и комбинира-
но така, што за станични точки се користат геодет-
ските точки а за ориентација се користат фиксни 
гранични точки. 

Положбата на фиксните гранични точки кои се 
користат при премерувањето се проверуваат и оси-
гуруваат со контролни мерења на ист начин како и 
фиксните гранични точки на кои се потпираат ли-
ниите за премерување при премерот со ортогонал-
на метода. 

Член 48 
При премерот со поларна метода ориентација се 

зема на најмалку две геодетски точки односно 
фиксни гранични точки. 

Ако се земе ориентација само на фиксни гра-
нични точки истите треба да бидат правилно рас-
поредени по хоризонтот и да бидат на поголема 
оддалеченост од деталните точки кои се премеру-
ваат. 

Член 49 
Фиксните гранични точки кои се користат за 

станични точки или како точки за ориентација се 
означуваат во скиците на премерувањето и во та-
химетриските записници (а не во плановите) со го-
леми печатни букви на кирилица по азбучен ред 
и тоа посебно за секој случај на премерувањето. 

Член 50 
Точките на детаљот премерени со поларна ме-

тода се нумерираат со арапски броеви од еден на 
натаму за секој поединечен случај на премерува-
њето. 

Нумерирањето на деталните точки може да тече 
до бројот 999 а потоа пак се почнува од еден па 
натаму. 

Податоците од премерувањето на детаљот се 
внесуваат во тахиметриските записници. 

Член 51 
За поединечни помали парцели (делби, промена 

во границите на култури, премерување на згради), 
податоците од премерувањето се впишуваат на са-
мата скица на премерувањето. 

Член 52 
Во тахиметриски записници покрај другите по-

датоци се запишува бројот на скицата на премеру-
вањето и бројот на катастарската парцела. 

Член 53 
Измените на малите парцели со правилен облил 

и измените во културите на делови од парцели се 
премеруваат со одмерувања. 

При премерувањето со одмерувања се земаат 
толку одмерања колку што се потребни за да може 
новата линија точно да се искартира и внесе во 
плановите. 

За почетните и завршните точки од премерот 
треба да се пронајдат и одберат стабилни фиксни 
точки. 

Почетните и завршните точки од премерот тре-
ба да се осигураат со контролни мерења. 

ПОСТАПКА ПО ПРИЈАВА 

Член 54 
За секој поединечен случај на измена во ка-

тастарскиот операт, во текот на целата година се 
поднесуваат пријави со соодветен документ што 
овозможува решавање без увид на самото место. 

По решавањето, пријавите се архивираат со 
соодветната документација под номенклатура (шиф-
ра 05, образец број 3), за секој поединечен случај 
и се чуваат во посебни фасцикли по години и бро-
еви. 

Член 55 
Пријагите на измени за кои се врши извиду-

вање на самото место ги содржат елементите од 
член 19 од овој правилник. 

По решавањето на пријавите од претходниот 
став се врши архивирање на истите со соодветната 
документација (список на пријавите со стара и 
нова положба), скиците за теренското премерува-
ње и образецот од деталното пресметување под но-
менклатура (шифра 04, образец број 4) и се чу-
ваат во посебни фасцикли по години и броеви. 

Член 56 
Цртежите и податоците од мерењата треба на 

скиците од теренското премерување (образец број 
5) да бидат потполни, јасни и читливо испишани. 

Член 57 
Размерот на цртежите на скиците на премеру-

вањата е приближен. Истиот треба да биде така 
одбран што сите објекти и сите податоци од мере-
њата да бидат прегледни, јасни и запишани на 
определено место. 

По правило за размер на скиците се зема раз-
мерот на кој се изработени плановите. 

Цртежите и скиците треба да се ориентираат 
според север. 

Член 58 
Скиците на премерувањата покрај цртеж тре-

ба да содржат и податоци од мерењето на парце-
лите кои се предмет на премерувањето и потпол-
ни индикации за сите парцели кои непосредно се 
граничат со овие парцели. 

Кривите линии, на скиците не смеат да се прет-
ставуваат како прави. 

Член 59 
На скиците на премерувањето се означуваат 

сите геодетски и фиксни точки од кои се вршат 
мерењата. 

Член 60 
Положбата на постојните гранични точки на 

кои се потпираат мерењата треба да биде точно 
претставена на скиците за премерување. 

Кога премерувањето се врши со поларна мето-
да покрај граничните точки се упишуваат со црн 
туш и нивните ознаки (А, Б, В, Г, Д, итн.). 

Член 61 
Кога премерувањето се врши со поларна метода 

на скиците за премерување за станични точки (ге-
одетски или постојани гранични точки), треба да се 
извлечат правците кон точките за ориентирање 
и обратно. 

Правците се извлекуваат на полигоновите стра-
ни според топографскиот клуч. 

Член 62 
При премерувањето на измените во културите 

на земјиштето на поедини парцели, геодетскиот 
стручњак, на теренот ги утврдува и класите на 
земјиштето. 

Класите се утврдуваат според соседните или 
најблиските парцели од иста култура со еднаква 
положба на земјиштето. Доколку таква култура не 
се наоѓа во близина на парцелата за која се утвр-
дува класата, класирањето се врши врз основа на 
списоците на општинските огледни земјишта. 

Класирањето на нови култури кои порано не по-
стоеле во катастарската општина, како и класира-
њето на новонастанатите поголеми комплекси на 
овошни градини, лозја и шуми, го врши дипл. инж. 
агроном од Републичка геодетска управа во колку 
општинскиот орган надлежен за геодетски работи 
не е во можност да ја определи класата. 
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Класите на земјиштето се запишуваат на тере-
нот во скиците на премерување и тоа покрај секо-
ја култура. 

Културите и класите се заокружуваат со нулто 
перо и црн туш. 

Член 63 
Запишувањето на скратениците за културите и 

неплодните земјишта, како и запишувањето на ин-
дикациите за корисниците на земјиштето, се врши 
според Правилникот за катастарско класирање и 
бонитирање на земјиштето. 

Член 64 
Новоснимените линии и објекти, новопоставе-

ните геодетски точки и нивните броеви, како и 
броевите на новонастанатите парцели се извлеку-
ваат и се упишуваат со црвен туш. 

Податоците од премерувањата според топограф-
скиот клуч за соодветните размери, индикациите за 
корисниците на земјиштата, културите и класите 
на земјиштата, како и цртежите што ја претставу-
ваат поранешната положба, се испишуваат и нацр-
туваат со црн туш. 

Член 65 
Поништените и изменетите гранични линии на 

поседите или културите на земјиштето се прецрту-
ваат со положени крстови со црвен туш. 

Поништените броеви на парцелите се прецрту-
ваат со хоризонтална линија со црн туш. 

ПРЕМЕРУВАЊЕ НА ДЕЛБЕНИ ПАРЦЕЛИ ВО 
ПРЕТХОДНА ПОСТАПКА 

Член бб 
При поделба на парцелата на два или повеќе 

дела врз основа на спогодба меѓу заинтересираните 
лица, настануваат следните случаи: 

а) кога сопствениците на теренот сами ги оме-
ѓиле и обележиле новите граници на делбените 
парцели со трајни и видливи белези; и 

б) кога корисниците на теренот сами не се во 
можност да извршат омеѓување и обележување на 
новите граници на делбените парцели. 

Член 67 
Во случаите од претходниот член, општинскиот 

орган на управата надлежен за геодетски работи 
може да постапи по поднесените пријавив 

Пријавите се внесуваат во списокот на прија-
вите, а потоа на терен се врши премерување на но-
вата состојба и се прави скица на теренското пре-
мерување. 

По извршеното премерување се пристапува кон 
картирање со молив во катастарските планови, а 
потоа се врши пресметување на површината на но-
вите делбени парцели. 

На заинтересираните странки им се издава ко-
пија од скицата од теренското премерување (обра-
зец број 6). 

Копието од скицата на теренското премерување 
е составен дел на пријавата на измената во катас-
тарскиот операт. 

Член 68 
По издавање на копието од претходниот член 

на заинтересираните странки, пријавата заедно со 
канцелариските и теренските податоци се архивира 
со својот соодветен број и мирува до донесувањето 
на правниот акт. 

Копието го носи бројот на деловодниот прото-
кол од пријавата со која е архивиран елаборатот од 
претходната постапка. 

Член 69 
По донесувањето на правниот акт, од архивата 

се зема пријавата на заинтересираните странки, се 
спроведуваат податоците внесени во пријавата со 
податоците од правниот акт. 

Доколку се констатира идентичност на подато-. 
ците во пријавата и правниот акт, пријавата се вне-

сува во списокот на измените а потоа се врши ту-
ширање на состојбата што во катастарските пла-
нови е внесена со молив. 

Член 70 
Премерувањата на делбените парцели во прет-

ходна постапка, општинскиот орган на управата на-
длежен за геодетски работи ги врши на товар на 
заинтересираните странки. 

Член 71 
Техничката постапка за извршување на изме-

ната се состои од две етапи: 
— проектирање на новите граници на делбе-

ните парцели во катастарски планови со пресмета-
ни условни површини и земање податоци од ка-
тастарските планови за проектираните условни 
делби; и 

— пренесување на терен на податоците зелени 
од катастарските планови на условената делба на 
парцелата и омеѓување и обележување на новата 
граница на делбената парцела на терен. 

Член 72 
По извршување на работите од претходниот 

член се пристапува кон составување на список на 
пријави и премерување на новата состојба. 

ПРЕМЕРУВАЊЕ НА ПАРЦЕЛИ ШТО 
СЕ СПОЈУВААТ 

Член 73 
Две или повеќе парцели може да се спојат и 

нумерираат со еден број ако се со иста култура, се 
наоѓаат во иста катастарска општина и му при-
паѓаат на исти корисник односно на повеќе ко-
рисници. 

Член 74 
Спојувањето на парцелите во комплексот на 

земјиште во општествена сопственост се врши врз 
основа на увид доколку е потребно премерување. 

Член 75 
При спојувањето на парцели со различни кла-

си не се гоништува граничната линија меѓу кла-
сите и бопитетната линија, како и граничната ли-
нија која претставува граница на земјишниот рел-
ј е ф (делови и други линии на релјефот видли.ви на 
теренот, вододерини и друго). 

Член 76 
При спојувањето на парцели во шумски ком-

плекси, не се поништуваат линиите што ги одвоју-
ваат шумските комплекси со дрво од различно вре-
ме на старост и различни видови на дрвја. 

ПРЕМЕРУВАЊЕ ЗАРАДИ ОБНОВА НА 
ГРАНИЦАТА НА ПАРЦЕЛАТА 

Член 77 
Премерувањето заради обновување на грани-

ците на парцелата се врши врз основа на катас-
тарските планови само во определени случаи и по 
барање и на товар на заинтересираните корисници. 
Границите и другите точки при премерувањето тре-
ба да се воспостават со иста метода која била при-
менета при нивното снимање. 
I 

Член 78 
Во катастарските општини со нумерички премер 

обновувањето на границите се врши врз основа на 
податоците запишани во деталните скици и 1ахи-
метриските записници. 

Член 79 
Под обновување на границите на парцелите се 

подразбира: 
1) пренос на обликот на парцелата од планот 

на терен со истите податоци кои се запишани во 
деталните скици и во тахиметриските записници; 
I 2) обележување и воспоставување на границите 
'со видливи и трајни белези; и 
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3) контролно премерување на веќе обновените 
граници кое мора да биде извршено со таква точ-
ност што со ново или накнадно премерување и 
картирање да се добие истиот облик што веќе 
постои на катастарските планови. Разликата смее 
да се движи само во границите на дозволените 
отстапувања предвидени со прописите за премер. 

При вршењето на работите од претходниот став 
треба да се има во предвид деформацијата на лис-
тот односно хартијата. 

Член 80 
Во катастарските општини каде премерот е из-

вршен по нумеричката метода а деталните скици 
и нумеричките податоци се уништени, како и .зо 
катастарските општини со планови на фотогра-
метриски премер, границите се поставуваат врз ос-
нова на графичките елементи добиени од плано-
вите. 

ПРЕМЕРУВАЊЕ ЗАРАДИ ИСПРАВКА НА 
ПОГРЕШНО СНИМЕНИ МЕ,ГИ 

Член 81 
Грешките настанати со првобитното или допол-

нителното премерување, пријавени или откриени 
при одржувањето на премерот и катастарот на зем-
јиштето мора да се земаат во постапка по служ-
бена должност. 

Ако грешката е пријавена од страна на корис-
никот, пријавата претходно треба да биде прове-
рена врз основа на деталните скици. Ако такви не 
постојат или ако премерот е извршен графички на-
водите на корисникот треба да се испитаат со спо-
редување во катастарските планови за да се из-
бегне излегувањето на самото место. 

Член 82 
По извршеното премерување геодетскиот струч-

њак кој го врши премерувањето на самото место 
ќе состави записник, односно список на пријава кој 
го потпишуваат заинтересираните странки и гео-
детскиот стручњак. 

Член 83 
Ако при премерувањето настане спор околу 

границите кои корисниците спогодбено ги обеле-
жиле, премерувањето се запира а странките се упа-
туваат на граѓанска парница. 

ИЗМЕНА НА РАЗМЕРОТ НА ПЛАНОТ ПОРАДИ 
ПРОШИРУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИОТ РЕОН 

Член 84 
Ако во текот на одржувањето на премерот и 

катастарот на земјиштето дојде до проширување 
на градежниот реон на градовите и населбите од 
градски карактер кои се претставени во плановите 
во помал размер од размерот на плановите на гра-
дежниот реон, проширениот дел од градежниот ре-
он се снима во поголем размер. 

Член 85 
Постапката за ускладување на границите и пре-

сметувањето на површините од претходниот став е 
следната: 

— се врши нанесување на плановите на грани-
ците на проширениот реон во двата размера врз 
основа на документот за утврдување или проши-
рување на градежниот реон; и 

— се врши пресметување на површината на 
парцелите во поголем размер за целите и делбе-
ните парцели по групи според прописите за пре-
мерот. 

Површината на катастарската општина ќе се 
измени во зависност од точноста на размерот. 

Пресметаните цели и делбените парцели се вне-
суваат во списокот на површини на парцели и спи-
сокот на измените за наредната година. 

Врз основа на списокот на измените новонаста-
натите парцели се спроведуваат низ сите делови 
на катастарскиот операт. 

НУМЕРИРАЊЕ НА ПАРЦЕЛИ 

Член 86 
При нумерирањето на парцелите, доколку има 

можност, се задржуваат истите броеви и се иека-
100 100 

жуваат во вид на дропка , . 
1 2 

Доколку постојат незнатни разлики во површи-
ните односно во измените на објектите се врши 
повторно нумерирање на парцелите, а во спро-
тивно се врши спроведување на поседовната со-
стојба. 

КАРТИРАЊЕ И ИСЦРТУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ 
НА ПЛАНОВИТЕ 

Член 87 
За потребите на одржувањето на премерот и 

катастарот на земјиштето, при умножувањето на 
оригиналните планови, се изработува кони,-) а од 
плановите за секоја катастарска општина на две 
хамер хартии и два примерка картографска хар-
тија со хоризонтална претстава на теренот без ви-
дови на земјиштето и земјишниот релјеф. 

Член 88 
Картирањето и исцртувањето на измените се 

врши редовно во текот на годината. 

Член 89 
Повопоставените геодетски точки мора да би-

дат нанесени и исцртани со црн туш на плановите. 
Точките од претходниот став се нанесуваат со 

своите координати во рамките на десиметарскиот 
квадрат и тоа со мали координатографи за прото-
гонално картирање на детаљот или со поларни ко-
ординатографи. 

Член 90 
Контролирањето на положбата на нанесените 

точки на плановите, се врши со помош на меѓу-
себните должини и координатните разлики. Разли-
ката помеѓу должината и координатната разлика 
мерена на планот и ортогоналната проекција на 
мерената должина на теренот, односно пресмета-
ната координатна разлика, не смее да го поминува 
дозволеното отстапување пропишано со Правил-
никот за премер. 

По извршеното контролирање на нанесените 
геодетски точки се пристапува кон исцртувањс на 
нивните топографски знаци, а потоа, кон извлеку-
вање на правците на полигоновите страни со цр-
вен туш. 

Член 91 
Покрај геодетските точки, од десната страна, се 

испишуваат нивните броеви со црн туш. 
Прецртувањето на топографските знаци за гео-

детските точки, извлекувањето на правците на по-
лигочовиге страни и испишувањето на броевите на 
точките се врши по прописите на телеграфскиот 
клуч. 

Искартираниот детаљ треба задолжително да се 
контролира со фронтови и други контролни мере-
ња. Разликата помеѓу мерите земени со размерник 
од планот не смее да го помине дозволеното отста-
пување во размерот. За подолги фронтови или од-
морања, по потреба се зема во предвид и изме-
ната на димензиите на хартијата. 

Кога ќе се утврди дека картираниот дел ја има 
бараната точност се пристапува кон извлекување 
со црвен туш. 

Член 92 
Извлекувањето на детаљот, исцртувањето на 

телеграфските знаци и испишувањето на броеви-
те на парцели се врши со црвен туш по одред-
бите на топографскиот клуч. 

Поништените и изменетите гранични линии на 
поседот или културата на земјиштето, коништените 
згради и други објекти како и поништените брое-
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ви на парцели се прецртуваат во плановите на ист 
начин како и во скиците на премерувањето. 

ИСПИТУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ ВО КОПИЕТО 
НА ПЛАНОВИТЕ 

Член 93 
Кошште од плановите умножени на озолит хар-

тија и залепени на картон се каширани скици. 
Кашираните скици се формираат посебно за 

секоја катастарска општина и се средуваат по ред-
ните броеви на плановите. 

Од еден детален лист во размер 1:2500 се доби-
ваат 4 каширани скици, а од еден лист во размер 
1:5 ООО се добиваат 2 каширани скици. 

Член 94 
Кашираните скици се нумерираат со редни бро-

еви почнувајќи од 1. Нумерирањето се врши по 
редовите од лево на десно, односно од север кон 
југ. 

Броевите на кашираните скици се означуваат 
во вид на дропки во кои броителот е бројот на 
скицата, а именителот катастарскиот број на лис-
тот. 

На кашираните скици, надвор од корисниот 
простор, се испишува во горниот лев агол, името ка 
катастарската општина, а во горниот десен агол 
бројот на кашираната скица и размерот на пла-
нот. На секоја страна каде постои врска со сосед-
ната скица се запишува бројот на соседната скица. 

Член 95 
Кога детаљот на плановите е картиран непре-

кинато без оглед на границата на катастарските оп-
штини, на кашираните скици треба да се извлечат 
граничните линии на катастарските општини со 
линија, дебелина 0,5 мм. со зелен туш и тоа по-
крај надворешната страна од граничната линија а 
ка ј заедничките објекти по средината на објектот 
(на целата должина по која оди границата на ка-
тастарската општина), и имињата на соседните ка-
тастарски општини. Имињата се испишуваат па-
ралелно со граничната линија на растојание од 
10 мм. и тоа со исти букви со кои се врши опис 
на листовите (големина на буквите 5 односно 3,5 
мм.). 

Член 96 
Бидејќи при вршењето на теренски работи се 

користат кашираните скици, измените кои се уцр-
тани во плановите се уцртуваат и во кашираните 
скици, односно од плановите се пренесуваат на па-
ус хартија. 

Сите измени во кашираните скици се нацрту-
ваат со црвен туш (мешавина) на ист начин како 
и на плановите. 

Член 97 
Фотоскиците, поради оштетување на ориги-

налните податоци, не се изнесуваат на терен. По-
датоците од мерењата од фотоскиците можат, кога 
е тоа неопходно, во кашираните скици да се за-
пишат со молив. 

НУМЕРИРАЊЕ НА НОВОНАСТАНАТИ ПАРЦЕЛИ 

Член 98 
Основна територијална единица во која се врши 

нумерирање на парцелите е катастарската оп-
штина. 

При изработување на плановите, парцелите се 
нумерираат од 1 па натаму. По извршениот нов 
премер броевите на парцелите се означуваат на 
плановите со цели броеви. 

Член 99 
При одржувањето на премерот, парцелите кои 

се делат поради делби или поради измена во кул-
тура на земјиштата, се нумерираат во вид на дроп-
ка така што во броителот стои досегашниот број 
на парцелата а во именителот редните броеви на 
новонастанатите делови од парцелата почнувајќи 
од 1 па натаму. 

(на пример: парцелата број 158 се дели на три 
158 158 158 л 

дела; тие добиваат броеви: - - у и 

Ако едниот дел од тие делови повторно се де-
ли, тогаш едниот дел го задржува своето првобит-
но нумерирање а другиот дел го добива во имени-
телот редниот број кој следи по бројот од послед-
ниот дел на претходно поделената парцела 

л . 158 
на пример: парцелата број се дели на два 

158 158 дела; тие добиваат ороеви: — и — . 
2 4 

Член 100 
Поради прегледност и полесно спроведување на 

измените во катастарскиот операт, досегашниот ко-
рисник на земјиштето се означува со бројот на 
парцелата кој во именителот има најмал ре-
ден број. 

Член 101 
Спојувањето на парцелите може да се врши 

само ако се од иста култура и класа и припаѓаат 
на ист корисник. 

Член 102 
Новоизградени објекти (канали, железнички 

пруги, патишта, улици, плоштади и сл.), се нуме-
рираат со цели броеви и тоа со оној број кој следи 
непосредно по последниот број на парцелата што 
постои во таа катастарска општина. 

Ако објектот од претходниот став е пресечен 
односно вкрстен со други објекти од поголема важ-
ност или од поголем ред, секој дел од тие објек-
ти добива посебен цел број. 

Член 103 
Нови кеови, споменици, како и нови острва во 

реките со површина над средниот годишен водо-
стој, се нумерираат со броевите на оние парцели 
на кои се изградени односно настанале. 

Член 104 
Измените на граничните линии помеѓу два но-

села што настанале поради исправка на првобит-
ната или накнадно направена грешка во премерува-
њето или во картирањето на детаљот, како и при 
регулирањето на меѓи (исправување на крива или 
неправилна меѓа во права линија), на плановите се 
спроведуваат без нумерирање на деловите кои се 
одвојуваат од една и се спојуваат со друга пар-
цела. 

Член 105 
Деловите од парцелите што се спорни не се ну-

мерираат со посебни броеви туку се припојуваат 
кон парцелите на оние корисници кои спорните 
делови во моментот ги користат. 

Член 106 
Зградите кои добиваат броеви на парцели се 

нумерираат во вид на дропка. Во броителот се со-
држи бројот на парцелата на која е зградата подиг-
ната а во именителот соодветниот реден број. 

Член 107 
Во случај на измени во границите на катастар-

ските општини се врши пренумерирање на парце-
лите. 

Пренумерирањето на парцелите се врши: 
1) кога парцелите од поделениот дел на катас-

тарската општина се припојуваат кон соседната ка-
тастарска општина се нумерираат со броеви кои 
следат по последниот број на парцелата на катас-
тарската општина кон која се припојуваат; и 

2) кога една катастарска општина се дели на 
две или повеќе нови катастарски општини, сите 
парцели и во едната и во втората катастарска оп-
штина мора да се нумерираат така што броевите на 
парцелите во секоја нова катастарска општина да 
отпочнат со број 1. Во едната катастарска општи-
на, по можност, се задржува старата нумерација 
на парцелите. 

Кога две катастарски општини се спојуваат во 
една, доколку не се врши пренумерирање, едната 
од тие катастарски општини се зема како први 
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дел а втората катастарска општина како втори дел 
од новата катастарска општина под исто име. 

Член 108 
Пренумерирањето на парцелите се врши во ка-

тастарска општина со помал број на парцели и тоа 
така што првата парцела се нумерира со бројот од 
последната парцела од катастарската општина со 
поголем број на парцели. 

Член 109 
На скиците за премерување, на кашираните 

скици и во плановите, броевите на новонастанатите 
парцели се испишуваат со црвен туш според одред-
бите од телеграфскиот клуч. 

I Поништените броеви на парцелите се прецрту-
ваат со хоризонтална линија со црвен туш. 

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОВРШИНАТА НА 
ПАРЦЕЛИТЕ 

Член НО 
Површината на парцелите се пресметува по 

една од следните методи: 
1) со нумеричка метода: 
а) од мерите на теренот (оригинални мери реду-

цирани на хоризонт); и 
б) од правоаголни координати на преломните 

точки на граничната линија на парцелата пресме-
тани од оригиналните податоци на премерувањето; 

2) со графичка метода: 
а) од податоците земени од планот во даден 

размер, односно со мерење на самиот план; 
б) од големините измерени на планот; 
в) од правоаголните координати на преломните 

точки на графичката линија добиена од планот од-
носно измерени со размерник или со прецизни 
триаголници (мајзенови триаголници); и 

г) од податоците добиени со планиметри (по-
ларни или кончани). 

3) со комбинирана графичко-нумеричка мето-
да, кога некои податоци се добиени со директно 
мерење, а други од планот. 

Член 111 
Пресметувањето на површините, од координати-

те, се врши кога е потребна особена поголема точ-
ност како и кога површините се добиени при пр-
вобитниот премер од координатите. 

Член 112 
Површините под 200 м2 како и површините со 

правилни геометриски фигури без оглед на голе-
мината на површината се пресметуваат од ориги-
налните мери и мерите земени од планот. 

Член 113 
Ако површините на парцелите се пресметуваат 

од оригиналните мери, при мерењето треба да се 
води сметка податоците да можат да послужат за 
формирање на геометриски фигури. 

Член 114 
Пресметувањето на површините на парцелите 

СЈ правилен облик како и тесните и долгите пар-
цели (патишта, канали и др.), се врши со кон-
чан планиметар. 

Површините на парцелите од претходниот став 
под 500 м2, се пресметуваат од оригинални мери и 
од мери земени од планот. 

Пресметувањето на површината на парцелите 
со неправилен облик и површината на парцелите 
поголема од 500 м2, се врши со поларен плани-
метар. 

Член 115 
При пресметувањето на површината секоја пар-

цела мора да биде определена најмалку со две ме-
рења односно контролирана еднаш. 

За конечен резултат при двојното определува-
ње на површината се зема простата аритметичка 
средина од двете пресметувања. 

Дозволеното отстапување меѓу двете пресмету-
вања се утврдува по формулата. 

(М е размер на планот, а Р е површина на парце-
лата во квадратни метри). 

Член 116 
По пресметувањето на површините на сите но-

Еонастанати и изменети парцели од една група се 
споредува нивниот збир со поранешната површи-
на на парцелите, -односно со парцелите кои пре-
трпеле измена во рамките на една група. 

При определувањето на отстапувањето се зе-
ма во предвид и влијанието од промената на димен-
зијата на планот (хартијата). Ако отстапувањето е 
во дозволените граници се пристапува кон израм-
нување на површините во вид на поправки на по-
едини површини со соодветен знак. 

Член 117 
Поправките од став 2 од претходниот член се 

делат на следниот начин: 
— површините на парцелите пресметани со пла-

ниметар или со мери земени од планот, при што е 
земено во предвид и стегањето или растегањето на 
планот (хартијата), добиваат поправки сразмерно 
на нивните површини; 

— површините пресметани со комбинација од 
оригинални мери и мери земени од планот, без ог-
лед на стегањето или растегањето на планот 
(хартијата), добиваат поправки сразмерно на по-
ловината од површината. 

Површините на парцелите пресметани од ориги-
нални мери не добиваат никакви поправки. 

Член 118 
Во случај разликата меѓу пресметаните повр-

шини и дефинитивната површина да е поголема од 
дозволеното отстапување, грешката треба да се про-
најде и отстрани. 

Член 119 
Со контролирање на пресметувањето на повр-

шините се почнува од соседните парцели односно, 
од парцелите кои непосредно се граничат со парце-
лите чија површина е погрешна а потоа се поми-
нува на парцелите кои се наоѓаат во истата група. 

Доколку грешката не се пронајде во иста група 
се поминува на контролирање на соседната група 
до дефинитивното откривање на грешката. 

При контролирањето се користат оригиналните 
пресметувања на површините на групите на пар-
целите. 

СПОРЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕ-
РОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО СО 

СОСТОЈБАТА НА ТЕРЕНОТ 
Член 120 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
геодетските работи во годишната програма ги пред-
видува катастарските општини за кои е потребно 
да се изврши споредување на податоците. 

Пред да се пристапи кон споредувањето на по-
датоците од катастарските операти со состојбата на 
теренот треба да се извршат следните подготвител-
ни работи: 

— кашираните скици треба да се исцртаат од-
носно да се дополнат со измените кои се претста-
вени на работните оригинали; и 

— секоја парцела на кашираните скици треба 
да се запише со молив со ознака за културата и 
бројот на класата. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
геодетските работи го известува корисникот на зем-
јиштето за почетокот на споредувањето преку ог-
лас или на друг вообичаен начин. 

Член 121 
Споредувањето на податоците на теренот се со-

стои во: 



27 февруари 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 6 - Стр. 89 

— констатирана на измените во културите на 
цела парцела или на дел од парцелата; 

— констатирање на измени што настанале во 
врска со арондација; 

— проверување на поседовната состојба на зем-
јиштето; 

— премерување на делбените парцели за кои 
постојат правосилни исправи; 

— премерување на новоизградени згради и об-
јекти; 

— премерување на делбени парцели што во ка-
тастарскиот операт се означени со „дел"; 

— премерување на фиктивни делби што не се 
снимени на теренот; и 

— констатирање на измени настанати поради 
измени на речни токови. 

Член 122 
По извршеното споредување измените се за-

пишуваат во списокот на пријавите. 
Констатираната измена се запишува во спи-

сокот на пријавите во колоната „резултат од уви-
дот", со бројот на парцелата според утврдената кул-
тура и класа, а во кашираните скици се прецртува 
дотогашната култура и класа и се запишуваат но-
вите податоци. 

Член 123 
По извршеното споредување на сите парцели 

во една катастарска општина се пристапува кон 
премерување на утврдените измени. 

Општ. собрание „ „ „ „ „ 

Член 124 
Резултатите од премерувањето се соопштуваат 

на корисниците со потпис на корисникот и геодет-
скиот стручњак во списокот на пријавите. 

Член 125 
За извршеното споредување се составува запис-

ник во кој се наведува бројот на актот врз основа 
на кој е извршено споредувањето, временскиот пе-
риод кога е вршено споредувањето, името и пре-
зимето на геодетскиот стручњак што го извршил 
споредувањето. 

Член 126 
Со влегувањето во сила на овој правилник, 

престануваат да важат постојните технички упатства 
за одржувањето на премерот и катастарот на зем-
јиштето. 

Член 127 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

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

Бр.01-236/1 
29 јануари 1975 година 

Скопје 
Директор, 

дипл. геод. инж. Христов Коста, с. р. 

Кат. општина „ ^ „ ^ ^ „ „ . . 
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Стр. 94 - Бр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА СРМ 27 февруари 1975 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

77. 
Врз основа на член 36 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) член 17 став 3 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 30 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Струмица, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Струмица, на седницата на Соборот на деле-
гатите корисници на услугите — работници, одр-
жана на 27 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Заради порационално и поекономично корис-

тење на средствата наменети за здравствена зашти-
та со оваа одлука се определуваат видовите на 
здравствените услуги при чие користење осигуре-
ните лица на Заедницата задолжително учествуваат 
во поднесувањето на трошоците, како и височината 
на тоа учество. 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените лица 

на Заедницата кои се осигурени по одредбите на 
Статутот и Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението. 

Осигурените лица од претходниот став не уче-
ствуваат во трошоците при користењето на здрав-
ствените услуги кои имаат карактер на задолжи-
телни видови на здравствена заштита и здравстве-
ните услуги предизвикани со несреќа на работа и 
професионални заболувања предвидени со Законот 
и Статутот на Заедницата. 

Член 3 
Осигурените лица учествуваат во поднесувањето 

на трошоците за: 
1. здравствените услуги укажани со цел за ес-

тетска корекција на одделни органи или делови на 
телото, естетски операции на носот, ушните школки, 
лицето, дојките, операција на брадавица и слично 
со 50'% од вкупната вредност, освен кога корек-
циите се потребни за премавнување функционал-
ни и психички пречки — психичка надградба и 
оштетувања предизвикани не по вина на осигуре-
никот. 

За случаите кои треба да се ослободат од уче-
ство во трошоците по оваа точка треба да се при-
бави мислење од лекарска комисија на Заедницата; 

2. здравствените услуги укажани со цел за 
хируршки корекции на вродените недостатоци 
и деформации или слични на нив, настанати 
пред здобивање својството на осигурено лице 
- со 50% 

3. сите здравствени услуги, абортуси за 
кои не постои апсолутна медицинска индика-
ција 500/'о 

4. за незадолжителните имунизации од 
вкупниот износ на трошоците 50% 

5. обични чевли (член 4 став 4) 39% 
6. ортопедски чевли (член 10) 30% 
7. нараквици 30% 

8. сите видови гумени чорапи, освен на 
осигурените лица од женскиот пол, кога носат 
протези на долните екстремитети 40% 

9. затега, суспензориуми и појаси 30% 
10. корсети и мидери 30% 
11. ортопедски влошки 40% 
12. кожни капи 40% 
13. протези за горни и долни екстремитети 

(вештачки раце со дланки, функционални 
продолжетоци и непоставени должни нарак-
вици), како и протези на долните екстремитети 
(со навлака за поткинат дел), кога потребата 
за овие протези настанала пред здобивање 
својство на осигурено лице (член 4 став 1 до 
3 и став 5) 20% 

14. сите видови очни помагала (член 29) 30% 
15. слушни помагала 20% 
16. привремени и имедијатни протези 50% 
17. заботехничка помош и други забно-

протетички средства 20% 
18. апарати за говор 20% 

19. вештачка дојка (член 22 став 1 точка 8) 30% 
20. перика поради болест за осигуреник-

жена (член 22 став 1 точка 7) 50% 

Член 4 
Како трошоци во смисла на оваа одлука се 

подразбираат: услугите, помагалата и санитарните 
справи утврдени со договор меѓу Заедницата " и 
здравствената работна организација, односно Заед-
ницата и работната организација, која го испора-
чува помагалото и санитарните справи. 

Член 5 
Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел 

на учество со оваа одлука на организацијата која 
ќе ја изврши услугата, односно која ќе го испорача 
помагалото и во случај кога таа организација не 
склучила договор со Заедницата на осигуреното 
лице, а има регулирани договорни односи со по-
драчната заедница на здравството и здравственото 
осигурување. 

Член 6 
Осигурените лица не учествуваат во трошоците 

за поправка на Помагалата, кога на таква поправка 
имаат право согласно Правилникот. 

Член 7 
Осигурените лица — деца до наполнувањето 15 

годишна возраст и учениците кои се на редовно 
школување до 16 годишна возраст, како и студен-
тите најмногу до 26 годишна возраст, ако за тоа 
време се утврди инвалидност од I категорија во 
смисла на прописите од инвалидското осигурување, 
а не се стекнале со некое право по прописите од 
инвалидското осигурување, не плаќаат учество во 
трошоците на здравствените услуги предвидени во 
член 3 став 1 од оваа одлука, освен за услугите од 
точка 1 на истиот член. 

Член 8 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за учеството на осигу-
рените лица во трошоците при користење на здрав-
ствена заштита на Заедницата, бр. 02-487/1 од 30 
март 1973 година. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1975 година. 

Бр. 02-1859/1 
27 декември 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, с. р. 



27 февруари 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 6 - Стр. 95 

78. 

Врз основа на член 36 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 82 став 2 и 3 од 
Статутот на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците, член 17 став 3 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 30 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, на седницата на Соборот на делегатите — 
корисници на услуги — работници, одржана на 27 
декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈНИОТ ИЗНОС НА 
УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ 

ЛЕКОВИ 

Член 1 
На име учество во трошоците за користење на 

издадените лекови, освен лековите за чија при-
мена е потребна интервенција на стручен здрав-
ствен работник, осигурените лица плаќаат по 3,20 
динари по издаден лек препишан на рецепт и на-
бавен во аптека или друга здравствена работна ор-
1анизација на подрачјето на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Струмица, без оглед на цената — вредноста на из-
дадениот лек. 

По исклучок, ако препишаниот лек е под вред-
носта од 3,20 динари, лекот се издава со наплата 
на неговата вредност. 

Член 2 
Учество во трошоците од претходниот член на 

оваа одлука не плаќаат осигурените лица на коп 
лековите им се препишани и ги користат по основ 
на задолжителните видови на здравствената зашти-
та и во случај на несреќа на работа и заболувања 
од професионални болести (член 30 и 32 од За-
конот). 

Член 3 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за височината на по-
стојниот износ на учеството на осигурените лица 
во трошоците за користење на издадените лекови, 
бр. 02-1653/1 од 28 декември 1973 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1975 година. 

Бр. 02-1855/1 
27 декември 1974 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА - СТРУМИЦА 

79. 
Врз основа на член 14 став 4 од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница" за 
општествена заштита на децата, а по предлог на 
Извршниот одбор на Заедницата, Собранието на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Струмица, на 
својата седница одржана на 31 јануари 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОП-
ШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-

ЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - СТРУМИЦА 

I. 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придо-

несите од личниот доход од работен однос, од лич-
ниот доход од земјоделска дејност, од личниот до-
ход од самостојно вршење на стопанска дејност и 
од личниот доход од самостојно вршење на несто-
панска дејност, според кои ќе се обезбедуваат сред-
ства на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата. 

II. 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 

на самоуправната интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата, изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
по стапка од 0,60'%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност по стапка од 0,50%. 

III. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1975 година. 

Бр. 02-7/1 
31 јануари 1975 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Андреев, с. р. 

О Гласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по тужбата на Шарова Ири-
на, род. Галабова од Тетово, ул. „Цетинска", кула 
бр. 1/27, против тужениот Шаров Петровиќ Јури 
од СССР, со непознато место на живеење, вредност 
2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Шаров Петровиќ Јури во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
,.Службен весник на СРМ" да се јави во судот или 
да ја достави својата точна адреса. Во спротивно, 
по истекот на овој рок, судот ќе му одреди стара-
тел кој ќе го застапува до правосилното окончува-
ње на бракоразводниот спор, а согласно чл. 77 од 
ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2468/74 од 
24. II. 1975 година. (33) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведен е спор 
за сопственост од страна на тужителот Јусуфи Ма-
лиќа Дилавер од село Требош, против тужените 
Бефа Адили, Рамадан Адили и Атмане Таири сите 
од село Требош, а сега со непозната адреса во Гер-
манија. Вредност на спорот 1.000.— динари. 

Се повикуваат тужените Рамадан Адили и Ат-
мане Таири, двајцата од село Требош, а сега со 
непозната адреса во Германија, да се јават во 
Општинскиот суд Тетово или да определат свој пол-
номошник во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот. Во спротивно ќе им биде определен при-
времен старател кој ќе ги застапува нивните инте-
реси по овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1082/74. 
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КОНКУРСИ 
Врз основа на Одлуката на работничкиот со-

вет, донесена на 15. II. 1975 година, а во склад со 
одредбите на Законот за изградба на инвестицио-
ни објекти („Службен весник на СРМ" бр. 35/73) 
и Правилникот за начинот и постапката за отстапу-
вање изградба на инвестициони објекти („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/74) инвеститорот Угостител-
ско-трговско претпријатие „Младост" — Демир Хи-
сар 

о б ј а в у в а 

К О Н К У Р С 

(јавно наддавање) 

за отстапување изградба на хотел во центарот 
на Демир Хисар 

1. Предмет на отстапување е: изведување на 
градежни работи, градежно-занаетчиски работи, ин-
сталации (електрика, водовод, канализација и пар-
но), припремни и завршни работи со елементи клуч 
на рака. 

2. Ориентациона вредност на работите од точка 
1 е 3.200.000,00 динари. 

3. Рок за завршување на работите е 31 октом-
ври 1975 година. 

4. Отстапувањето на работите ќе се изврши по 
условите утврдени во овој конкурс, инвестиционо -
техничката документација, републичките прописи 
за изградба и отстапување на инвестициони објек-
ти и условите утврдени од инвеститорот. 

5. Рокот за поднесување на понуди е 30 дена од 
денот на објавувањето на овој конкурс. 

6. Секој учесник на конкурсот должен е да 
уплати на име гарантен депозит 5% од ориента-
ционата вредност на работите на жиро сметка 
40300-601-570 или да даде акцептен налог. 

7. Заинтересираните претпријатија во рокот за 
поднесување на понуди можат да се запознаат со 
инвестиционо-техничката документација секој ра-
ботен ден во просториите на инвеститорот од 9 до 
14 часот. 

8. Секој понудувач може да поднесе само една 
понуда. 

9. Понудите се поднесуваат во затворени плико-
ви на адреса на инвеститорот. 

10. Со понудите се приложува следното: 
— доказ дека понудувачот е овластен за изве-

дување на работи по овој конкурс, 
— податоци за стручната опременост на пону-

дувачот, 
— податоци за техничката опременост, 
— податоци за изведени угостителски објекти 

или слични на нив. 
11. Јавното наддавање ќе се одржи во просто-

риите на инвеститорот по завршувањето на рокот 
за поднесување на понуди, под услов да се подне-
сат најмалку две понуди. Секој учесник на конкур-
сот ќе биде известен за точниот ден на одржува-
њето на јавното наддавање. 

(30) 

Задружниот совет на Земјоделската задруга 
,.Младост" — село Борисово, врз основа на член 65 
од Статутот на задругата, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место директор на 
задругата 

Кандидатите, покрај општите услови предвиде-
на во ОЗРО, треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат висока или виша стручна подго-
товка и над 10 години работно искуство на рако-
водно работно место во стопанството; 

— да имаат средна стручна подготовка од зем-
јоделски смер со над 15 години работно искуство 
на раководно работно место во стопанството; 

— да имаат ниже образование со над 20 години 
работно искуство на раководно работно место во 
стопанството; и 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти, да не се осудувани за сторено кривично дело 
стопански криминал или дело против народот или 
општествената заедница. 

Личниот доход според Самоуправната спогодба 
за распределба на личните доходи на задругата. 

Молбите со потребната документација и куса 
биографија за движењето во службата, се доста-
вуваат до дирекцијата на задругата. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето. (31) 

Врз основа на член 7 од Законот за стопанските 
СУДОВИ во Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ" број 42/65), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 

С О О П Ш Т У В А 

дека ќе врши избор на двајца судии на Окруж-
ниот стопански суд во Битола 

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат ус-
ловите од член 40 од Законот за судовите од оп-
шта надлежност („Службен лист на СФРЈ" број 
7/65), своите пријави да ги достават до Собранието 
на СРМ — Комисија за прашања на изборите и 
именувањата во рок од 30 дена, сметано од денот 
на објавувањето на ова соопштение. 

Од Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 
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