
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Петок, 6 декември 1968 
С к о п ј е 

Број 41 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) ДИН' Жиро сметка бр. 401-1-16 

312. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИ-
МАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за минималниот личен 
доход на работниците, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 ноември 1968 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 
ноември 1968 година. 

У. бр. 53 
27 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ 

средства на општината односно Републиката по 
'следниот редослед: 

— резервниот фонд на општината; 
— резервниот фонд на Републиката; 
— буџетот и другите средства на општината, и 
— буџетот и другите средства на Републиката. 

Член 5 

Искористените средства за исплата на мини-
малниот личен доход во смисла на член 3 и 4 од 
овој закон, работната организација е должна да ги 
врати. 

Работната организација, која за исплатување на 
минималниот личен доход користела средства спо-
ред одредбите на овој закон, не може да испла-
тува личен доход преку износот на минималниот 
личен доход се додека не ги врати тие средства на 
Републиката односно општината. 

Враќањето на искористените средства за мини-
мален личен доход се врши по обратен редослед. 

Се овластува Републичкиот секретар за финан-
сии поблиску да го пропише начинот на враќањето 
на овие средства. 

По исклучок од одредбите на став 1 и 2 на овој 
член, општинското собрание прашањето за враќање 
на неговите средства може да го регулира на поина-
ков начин. 

Член 6 

Член 1 

Минималниот личен доход на работникот из-
несува 350 динари месечно за полно работно време. 

Одредбите од член 1 и 2 на овој закон не се 
однесуваат на настој ниците и управниците на згради 
и други лица од член 135 став 4 од Основниот за-
кон за работни односи. 

Член 2 

Собранието на општината за работниците на си-
те работни организации или за одделни работни ор-
ганизации од своето подрачје може да утврди и по-
голем износ на минималниот личен доход од изно-
сот во претходниот член, ако средствата на општи-
ната, освен средствата од член 4 на овој закон, овоз-
можуваат исплата на минимален личен доход во 
зголемен износ. 

Член 3 

Републичките средства за заеднички резерви 
на стопанските организации ќе се користат за ис-
плата на минимални лични доходи откога Служ-
бата за општествено книговодство ќе констатира де-
ка со општинските средства за заеднички резерви 
на стопанските организации не може да се обезбе-
ди минималниот личен доход до висината утврдена 
во член 1 на овој закон. 

Член 7 

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 
се казни за прекршок работната организација или 
друго правно лице кое не ќе му го исплати мини-
малниот личен доход на работникот во срок опре-
делен со општиот акт за исплата на личниот до-
ход или ќе му го исплати во износ помал од изно-
сот определен во член 1 на овој закон. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице во работната орга-
низација или друго правно лице со парична казна 
од 100 до 1.000 денари. 

Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој за-
кон престанува да важи Законот за минималниот 
личен доход на работниците („Службен весник на 
СРМ" бр. 39/65). 

Член 4 

Ако со средствата на заеднички резерви на сто-
панските организации во општината и Републиката 
не се обезбедува исплата на минимален личен до-
ход, разликата се обезбедува од расположивите 

Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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313. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

, У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ 
ПРИДОНЕО ВО 1969 ГОДИНА 

Се прогласува .Законот за водниот придонес во 
1960 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 26 ноември 1968 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 
ноември 1968 година. 

У. бр. 54 
27 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1969 ГОДИНА 

Член 1 

Работните и други организации, граѓанските 
правни лица и граѓаните што употребуваат и иско-
ристуваат вода за определени стопански или кому-
нални цели или што испуштаат загадени води, во 
1969 година плаќаат воден придонес според одред-
бите на овој закон. 

Обврзниците што плаќаат придонес од личен 
доход од земјоделска дејност во 1969 година, наме-
сто воден придонес плаќаат зголемен придонес од 
личен доход од земјоделска дејност. Средствата до-
биени со зголемување на придонесот од личен доход 
од земјоделска дејност се користат за целите за кои 
се користи водниот придонес. 

Член 2 

Работните и други организации, граѓански прав-
ни лица и граѓаните за употребената и искористена 
вода плаќаат воден придонес, во следните износи: 

1. хидроелектраните и термоелектраните по 
0,0025 динари за 1 КВЧ произведена електрична 
енергија; 

2. рударските и индустриските работни органи-
зации, како и рударските и индустриските погони 
на други стопански организации по 0,04 динари за 
1 мз употребена или искористена вода; 

3. работните организации што вршат занаетчис-
ки дејности, граѓанските правни лица и граѓаните 
што' вршат занаетчиски и други слични стопански 
дејности, (влачарници, валавици, воденици и слич-
но) — по 0,0003 динари за 1 м3 употребена или иско-
ристена вода; и 

4. работните и други организации што вршат ко-
мунални дејности — по 0,02 динари за 1 м3 употре-
бена или искористена вода, освен за водата што 
тие ја испорачуваат на други организации, на гра-
ѓански правни лица и на граѓаните за кои овие се 
должни непосредно да плаќаат воден придонес. 

Работните организации од други гранки и об-
ласти на стопанството, чии погони произведуваат 
и електрична енергија, плаќаат воден придонес 
според износот утврден во точка 1 од претходниот 
став, доколку водата ја употребуваат или искорис-
туваат исклучиво за производство на електрична 
енергија. 

Член 3 

Работните и други организации, граѓанските 
правни лица и граѓаните што испуштаат загадена 
вода во вршењето на стопанска дејност, за испуште-

ната загадена вода плаќаат воден придонес во след-
ните износи: 

1. работните и други организации што се зани-
маваат со производство на јаглен, нафта, немета-
ли, целулоза, хартија, кожа, чевли и текстил, како 
и работните организации од областа на црната и 
обоената металургија и хемиската индустрија: 

— по 0,02 динари за 1 м3* испуштена загадена 
вода со отровни киселини или други отровни хеми-
калии; 

— по 0,01 динари за 1 м3 испуштена загадена 
вода со неотровни органски или аноргански мате-
рии. 

2. Сите други работни организации, граѓански-
те правни лица и граѓаните— по 0,02 динари за 1 
м3 испуштена загадена вода. 

Работните и другите организации од точка 1 
од претходниот став, доколку загадената вода ја 
испуштаат во природни или вештачки водотекови 
без уреди за прочистување, плаќаат воден придонес 
во двоен износ. -к • 

Член 4 

Обврзниците на водниот придонес од член 3 на 
овој закон што немаат уреди за мерење количеството 
на испуштените загадени води, плаќаат воден при-
донес за употребена или искористена и за испуш-
тена загадена вода во единствен износ, што се пре-
сметува за 1 мз употребена или искористена вода И 
тоа: 

1. работните и други организации што се зани-
маваат со производство на јаглен, нафта и неме-
тали, како и работните организации од црната и 
обоената металургија — по 0,052 динари за 1 м3 

вода; 
2. работните организации од дрвната, прехран-

бената и друга индустрија што испуштаат загадени 
води со неотровни органски и аноргански материи 
— по 0,044 динари за 1 м3 вода; 

3. сите други работни организации, граѓанските 
правни лица и граѓаните — по 0,03 динари за 1 м3 

вода. 

Член 5 

Обврзниците од став 2 на член 1 од овој закон 
плаќаат зголемен придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност за 2°/о од катастарскиот приход. 

Член 6 

Организациите од член 2 и 3 од овој закон во-
дат евиденција за произведената електрична енер-
гија, за употребената или искористената вода, како 
и за испуштените загадени води. 

Употребената или искористената односно испу-
штената загадена вода се евидентира само еднаш, 
без оглед на тоа колку пати е употребена во* техно-
лошкиот процес на производството. 

Член 7 

Работните организации и другите обврзници на 
воден придонес според овој закон, што немаат ин-
струменти за мерење на употребената или искорис-
тената вода, количеството на употребената или ис-
користената вода ја утврдуваат според капаците-
тот на постројките за снабдување со вода, а сраз-
мерно со степенот на искористеноста на производ-
ните капацитети за кои е употребена или искорис-
тена водата. 

Капацитетот на постројките за снабдување со 
вода како и производниот капацитет за кој се упо-
требува или искористува водата се утврдуваат спо-
ред нивната инвестиционо-техничка документација, 
а доколку таква нема, капацитетот го утврдува ко-
мисија што ја образува општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на водостопанството. 



6 декември 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 41 — Стр. 651 

Член 8 

Обврзниците од член 2 и 3 на овој закон водниот 
придонес го пресметуваат и плаќаат за изминатиот 
месец најдоцна до 25 идниот месец во полза на смет-
ката на Републичкиот фонд за води. 

Ако граѓаните и граѓанските правни лица вод-
ниот придонес не го уплатат во срок од претходниот 
став, наплатата на придонесот ќе се изврши при-
силно, според прописите за придонесите и даноците 
на граѓаните. 

Износот со кој е зголемен придонесот од личен 
доход од земјоделска дејност според член 5 на овој 
закон, како и присилно наплатениот воден придо-
нес, се уплатуваат во корист на Републичкиот фонд 
за води во срок од еден месец по извршената на-
плата. 

Член 9 

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 1969 година. 

314. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

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

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за основното училиште, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 12 ноември 1968 го-
дина, и на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 26 ноември 1968 година. 

У. бр. 55 
27 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

НОТ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 

Во Законот за основното училиште („Службен 
весник на СРМ" број 31/65 и 9/68) во член 13 став 
1 точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „според посебните прописи за финанси-
рање на образованието и воспитувањето". 

Член 2 

Во член 14 став 1 зборовите „општинските со-
бранија" се заменуваат со зборот „општините". 

Став 2 се менува и гласи: 
„За да им се овозможи на учениците од поодда-

лечените населби редовно да го посетуваат основ-
ното училиште, општинските собранија обезбедуваат 
превоз на учениците до најблиското основно учи-
лиште и основаат ученички домови, според одред-
бите на глава Ха на овој закон". 

По став 2 се додаваат ноби ставови 3 и 4 кои 
гласат: 

„Општинските собранија и работните и други ор 
ганизации обезбедуваат материјални средства за 
дневен престој на учениците, а основното училиш-
те го организира дневниот престој и се грижи за 

сместувањето, исхраната и задоволувањето на дру-
гите воспитно-образовни потреби на учениците. 

Општинските собранија, основното училиште и 
работните и други организации обезбедуваат мате-
ријални средства за основање училишни кујни и 
обезбедуваат други материјални услови потребни 
за успешно следење на наставата во основното 
училиште." 

Член 3 
Во член 23 по став 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: 
„Со статутот на централното основно училиште 

(член 100) поблиску се регулира организацијата и 
работата на подрачните училишта, во согласност со 
одредбите на овој закон". 

Став 3 станува став 4. 

Член 4 
Во член 33 по став 6 се додава нов став 7 

кој гласи: 
„Продолжителната настава почнува веднаш по 

завршувањето на редовната настава во второто по-
лугодие и завршува најдоцна до 30 јуни". 

Ставовите 7 и 8 стануваат ставови 8 и 9. 

Член 5 

Во член 34 став 1 во вториот ред зборот „работ-
на" се брише, а во третиот ред зборот „работни" 
се заменува со зборот „наставни". 

Во ставовите 2, 3 и 4 зборот „работни" се брише 
и по став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 

„Основното училиште во согласност со надлеж-
ниот завод за школство и основната заедница на 
образованието може да воведе петдневна работна 
недела, ако постојат услови за правилно изведување 
на воспитно-образовниот процес. Во тој случај бро-
јот на остварените наставни денови од став 1 на 
овој член може да изнесува помалку од 210, но не 
помалку од 185 наставни денови." 

Член 6 

Во член 36 став 1 во вториот ред зборовите: 
„и ел." се бришат. 

Став 2 се менува и гласи: 
„За прекин од претходниот став одлучува со-

ветот на училиштето. Во други случаи наставата 
може да се прекине во согласност со општинското 
собрание". 

Член 7 

Во член 32 . по став 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Основното училиште на 24 мај секоја година, 
по повод денот на словенските просветители Кирил 
и Методија, организира училишна свеченост и на 
тој ден не се изведува настава." 

Сегашниот став 2 станува став 3. 

Член 8 

Во член 39 по став 5 се додава нов став 6 кој 
гласи: 

„Наставниот план и програма за основното учи-
лиште ги утврдува и објавува Републичкиот завод 
за унапредување на школството." 

Став 6 станува став 7. 

Член 9 

Во член 40 зборовите „го утврдува" се замену-
ваат со зборовите „може. да го дополнува". 

Член 10 

Во член 41 по став 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: 

„Во училиштата односно одделенијата од прет-
ходниот став може, за учениците иии родители тоа 
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го бараат, наместо наставата по македонски јазик, 
за нивните ученици да се организира настава по 
друг јазик на народите и народностите на Југосла-
вија. Настава по друг јазик се организира ако за 
тоа се изјаснат една третина од родителите и до-
колку тој број не е помал од 15." 

Член 11 

Во член 45 по став 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„За да им се овозможи на учениците да ги про-
шируваат и продлабочуваат нивните знаења во од-
делни наставни области за кои покажуваат посебен 
интерес училиштето организира додатна настава." 

Во став 2, кој станува став 3 по зборот „допол-
нителната" се додаваат зборовите „и додатната". 

Член 12 

Член 76 се менува и гласи: 
„Оценувањето на учениците по наставните пред-

мети се врши со оценки: одличен (5), многу добар 
(4), добар (3), доволен (2) и недоволен (1). 

Освен оценката недоволен (1) која е негативна, 
другите оценки од претходниот став се позитивни 
и растат по степеноста на вредноста од доволен (2) 
до одличен (5). 

Поведението на учениците се оценува со оцен-
ките примерно, добро и незадоволително. 

Оценувањето на учениците е јавно. 
Општиот успех се изразува со оценките: одли-

чен, многу добар, добар, доволен и недоволен. 
Оценките од претходните ставови се утврдуваат 

по завршувањето на наставата во првото полугодие 
(полугодишни оценки) и по завршување на наста-
вата во второто полугодие (годишни оценки). 

Годишните оценки на учениците што ја посе-
туваат продрлжителната настава (член 78) се утвр-
дуваат по завршувањето на таа настава. 

Годишните оценки на учениците што полагаат 
испити се утврдуваат по полагањето на испитот. 

Полугодишните и годишните оценки на учени-
ците во паралелките со одделенска настава ги ут-
врдува одделенскиот наставник а во паралелките 
СО предметна настава наставничкиот колегиум на 
паралелата . 

Испитните оценки ги утврдува испитната коми-
сија. 

Оценките на учениците им се соопштуваат пре-
ку ученичката книшка, а годишните оценки на 
учениците во УШ одделение и со свидетелство." 

Член 13 
Член 77 се менува и гласи: 
„Ако родителот односно старателот на ученикот 

не е задоволен со оценката по одделен наставен 
предмет што е внесена во ученичката книшка од-
носно свидетелство, има право, во срок од три дена 
од соопштувањето на оценката, да поднесе образ-
ложен приговор до наставничкиот колегиум на 
училиштето. 

Наставничкиот колегиум на училиштето ја 
оценува оправданоста на приговорот и ако ги ува-
жи причините веднаш формира комисија која вр-
ши проверување на знаењето на ученикот и ко-
нечно ја утврдува оценката на ученикот. Комиси-
јата се состои од претседател и двајца членови. 
Претседател на комисијата е, по правило, раково-
дителот на парал ел ката во која ученикот учи, а 
за членови-испитувачи се именуваат наставници по 
предметот по кој се врши проверувањето на знае-
њата од редот на наставниците на истото или 
друго, основно училиште. 

Наставничкиот колегиум на училиштето може 
да одлучи да се изземе предметниот наставник што 
ја предложил оценката против која се приговара 
и за член испитувач да именува наставник од друго 
основно училиште кој изведува настава по пред-
метот по кој се врши проверувањето. 

-Проверувањето4 на знаењата според одредбите 
претходните ставови на овој член е јавно." 

Член 14 

Член 78 се менува и гласи: 
„Учениците на основното училиште кои на кра-

јот на учебната година добиле позитивни оценки 
од сите предмети предвидени со наставниот план 
го завршуваат одделението што го учеле во таа 
учебна година. Учениците кои на крајот на учеб-
ната година имаат негативни оценки по четири или 
повеќе предмети го повторуваат одделението." 

Член 15 
Член 79 се менува и гласи: 
„Учениците од I до IV одделение кои добиле 

една или повеќе негативни оценки по одделни 
предмети можат да се задржат да го повторат од-
делението ако одделенскиот наставник смета дека 
заостанувањето не ќе може да се дополни во текот 
на идната учебна година. Одлука за задржување 
на ученикот да го повтори одделението донесува 
наставничкиот колегиум на училиштето врз основа 
на образложен предлог од одделенскиот наставник. 

За учениците од V—VIII одделение кои по за-
вршувањето на редовната настава добиле негативна 
оценка по еден, два или три предмети, основното 
училиште, по завршувањето на редовната настава, 
организира продолжителна настава во траење од 
најмалку 10 дена, со која на овие ученици ќе им 
се овозможи да ги совладаат битните делови на 
наставниот материјал што не го совладале во текот 
на редовната и дополнителна настава. Продолжи-
телната настава е задолжителна за учениците и за 
неа се води евиденција како за редовната настава. 

Учениците од V до VIII одделение кои по завр-
шувањето на продолжителната настава добијат не-
гативни оценки по три предмети се задржуваат да 
го повторат одделението, а со една или две нега-
тивни оценки се упатуваат на поправен испит по 
тие предмети пред почетокот на наредната учебна 
година и ако со успех го положат испитот, го за-
вршуваат одделението што го учеле во таа учебна 
година. 

Ако ученикот не го положи поправниот испит 
или не се јави на испитот го повторува одделе-
нието." 

Член 16 
Член 80 се менува и гласи: 
„Учениците од V до VIII одделение на основ-

ното училиште што го повторуваат одделението, а 
се повозрасни од 15 години, во смисла на член 82 
од овој закон, можат да полагаат вонреден испит 
само по предметите по кои имаат негативни оцен-
ки, и ако со успех ги положат испитите го завр-
шуваат одделението односно основното училиште. 

На редовниот ученик на основното училиште 
кој има одличен општ успех и се истакнува со 
способноста, знаењата и работните навики, настав-
ничкиот колегиум "на училиштето, во согласност со 
надлежната просветно-педагошка служба, заради 
побрзо напредување, може да му одобри, покрај 
одделението што редовно го завршил, со вонредно 
полагање на испити на крајот на учебната година 
да го заврши и наредното одделение, но најмногу 
два пати во текот на школувањето во основното 
училиште. 

Член 17 

Член 86 се менува и гласи: 
„Наставници за одделенска настава во основ-

ното училиште можат да бидат лица што завршиле 
педагошка академија — отсе*г за одделенска нас-
тава и лица што завршиле учителска школа. Нас-
тавник за одделенска настава може да биде и ли-
це што завршило филозофски факултет — педа-
гошка група. 

Наставници по предметна настава во основното 
училиште можат да бидат лица што завршиле соод-
ветна група за образование на наставници на; 
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педагошка академија или виша школа, факултет, 
висока школа, ликовна академија и музичка ака-
демија. 

Настава по општотехничко образование, фи-
зичко, ликовно и музичко воспитување и домаќин-
ство можат да изведуваат и лица што завршиле 
соодветно средно стручно училиште. 

Покрај стручно-педагошката спрема од прет-
ходните ставови, наставниците на основното учи-
лиште со својата работа и живот, со општестве-
ните, карактерните и моралните особини треба да 
даваат гаранција за остварување целта на воспи-
тувањето и образованието." 

Член 18 

Член 87 се менува и гласи: 
„Секој наставник на основното училиште има 

определен број наставни и други работни часови, 
во рамките на работното време определено со оп-
штите прописи за работните односи (работно место). 

Работните места на наставниците ги установу-
ва советот на училиштето секоја учебна година спо-
ред неделниот број на наставните и други работни 
часови и според бројот на учениците односно па-
ралелките во таа учебна година. 

Работните места на наставниците можат да се 
установат со полно и со неполно работно време. 

Бројот на работните места со полно работно 
време се установува согласно одредбите на член 
87г од овој закон. Работно место со неполно работ-
но време може да се утврди ако неделниот број 
на наставните часови не е доволен за установу-
вање работно место со полно работно време. 

Како работно место на наставник може да се 
утврдат и наставните часови по два или повеќе 
сродни предмети ако поради малиот број на нас-
тавни часови по тие предмети не е можно да се 
утврди посебно работно место со полно работно 
време за секој од тие предмети. Стручно педагош-
ката спрема на наставниците на овие работни места 
мора да одговара на наставните содржини по пред-
метите по кои наставникот изведува настава." 

Член 19 
По член 87 се додаваат нови членови 87а—87-г 

кои гласат: 
„Член 87а 

Слободните работни места на наставниците се 
пополнуваат по пат на конкурс кој се објавува во 
печатот. 

Член 876 
Конкурсот за пополнување на слободните ра-

ботни места на наставниците се распишува и се 
објавува најдоцна 15 дена од денот кога работното 
место станало слободно, а одлуката за изборот на 
кандидатите се донесува и на кандидатите им се 
соопштува најдоцна 10 дена по истекот на срокот 
за пријавување на конкурсот. 

Член 87в 
Ако на конкурсот за одделни работни места се 

пријават кандидати што ги исполнуваат пропиша-
ните услови, советот на училиштето е должен да 
изврши избор меѓу тие кандидати. 

Член 87г 
Задолжително работно време на наставниците 

во основното училиште се определува со општите 
прописи за работните односи. 

Во рамките на задолжителното работно време 
од претходниот став, за наставниците што изве-
дуваат одделенска настава (од I—IV одделение), 
неделниот број на наставни часови е определен со 
наставниот план за одделението, а за наставниците 
што изведуваат предметна настава (V—VIII одде-
ление) неделниот број на наставни часови, по пра-

вило, изнесува 22. Советот на училиштето овој број 
на часови може да го намалува или зголемува за 
одделни наставници, ако организацијата на воспит-
но-сбразовната работа тоа го бара, но најмногу за 
три часа неделно. Преостанатото задолжително ра-
ботно време на наставниците се распоредува, со-
гласно општиот акт на училиштето, за воннаставни 
активности како што се: подготвување за наставна 
и друга работа, изведување дополнителна и додатна 
настава за учениците, спроведување испити, рако-
водење со паралелка, прегледување на писмените и 
други задачи на учениците, помагање во слобод-
ните активности, индивидуална и групна консул-
тација со родителите и учениците, раководење со 
производната работа на учениците и со училишната 
кујна, дневниот престој на учениците и други вон-
наставни активности." 

Член 20 

Член 88 се менува и гласи: 
„Наставниците на основното училиште имаат 

право и должност стручно и педагошки да се усо-
вршуваат, да го следат развојот на научните дис-
циплини, да ги продлабочуваат своите стручни 
знаења и да владеат со најновите воспитно-обра-
зовни методи и употребата на современите наставни 
средства. За стручно и педагошко усовршување на 
наставниците школите за образование на настав-
ници и органите на просветно-педагошката служба 
организираат посебни семинари и други форми. 

Наставниците се должни да ги посетуваат се-
минарите и другите форми од претходниот став на 
кои ќе бидат повикани и активно да учествуваат 
во работата на стручното и педагошкото усовршу-
вање. 

Средства за работа на семинарите за стручно и 
педагошко усовршување на наставниците во основ-
ното училиште обезбедуваат основните заедници на 
образованието. 

Поблиски прописи за организацијата и рабо-
тата на семинарите за стручно и педагошко усо-
вршување на наставниците во основното училиште 
донесува Републичкиот секретар за образование, 
наука и култура." 

Член 21 

Во член 89 став 1 зборовите: „и за помагање 
на директорот на училиштето во спроведувањето на 
неговите инструктивно-педагошки задачи" како и 
став 3 се бришат. 

Член 22 
Во глава VI во поднасловот 1 зборот „укину-

вање" се заменува со зборот „престанок". 

Член 23 
Во член 94 пред зборот „основно" се додава 

зборот „полно", а во точка 2 зборовите „најмалку 
25" се заменуваат со зборовите „доволен број уче-
ници за организирање одделни паралелки на V, VI, 
VII и УШ одделение". 

Член 24 
По член 97 се додава нов член 97а кој гласи: 
„Ако општинското собрание утврди дека зада-

чите и целите на основното училиште определени 
со член 3 и 4 од овој закон не се остваруваат во 
воспитно образовниот процес, може да покрене по-
стапка за престанок на училиштето. 

Постапката за престанок на училиштето ја по-
кренува надлежниот орган на општинското собра-
ние. Во тој случај општинското собрание е должно 
на училишните обврзници да им овозможи редовно 
посетување на друго основно училиште." 
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Член 25 

Во член 99 по став 6 се додава нов став 7 кој 
гласи: 

„Републичкиот завод за унапредување на школ-
ство™ издава стручни упатства за начинот на ос-
тварувањето на наставниот план и програма на 
основното училиште во неразвиените и периодич-
ните основни училишта." 

Член 26 

Во член 100 се додаваат нови ставови 2, 3 и 
4 кои гласат: 

„Централните основни училишта и нивните под-
рачја ги определува општинското собрание. 

За централно основно училиште може да се оп-
редели полно основно училиште кое претставува 
природен центар за населбите од подрачјето на 
училиштето и кое ги исполнува другите услови од 
член 94 на овој закон. 

Централното основно училиште и подрачните 
училишта сочинуваат едно училишно подрачје." 

Член 27 

Член 101 се менува и гласи: 
„Подрачно неполно и подрачно неразвиено ос-

новно училиште може да се основа ако има нај-
малку 20 ученици и ако се исполнети другите 
услови од член 94 на овој закон. 

Подрачно периодично основно училиште може 
да се основа ако има помалку од 20 ученици и ако 
се исполнети другите услови од член 94 на овој 
закон." 

Член 28 

Член 102 се менува и гласи: 
„Акт за основање на подрачните училишта, оп-

ределувањето на одделенијата во кои се врши шко-
лувањето на училишните обврзници, како и опре-
делувањето на нивното подрачје и седиште, доне-
сува општинското собрание. 

За престанувањето, спојувањето, припојувањето, 
и издвојувањето на подрачните училишта сходно 
се применуваат одредбите на член 107—112 од овој 
закон." 

Член . 29 

По член 102 се додава нов член 102а кој гласи: 
„Поблиски прописи за работата на централните 

и подрачните основни училишта донесува Републич-
киот секретар за образование, наука и култура." 

Член 30 

Во член 103 став 3 зборовите „не може да има 
помалку од 25 ни повеќе од 50 ученици" се заме-
нуваат со зборовите „може да има најмногу 40 
ученици". 

Во став 4 зборовите од „15—45 ученици" се за-
менуваат со зборовите „најмногу 35 ученици". 

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Во неразвиените основни училишта (член 99 

став 5) се формираат одделни комбинирани пара-
лелки за учениците од I—IV одделение и за уче-
ниците од V—VIII одделение." 

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7. 

Член .31 

Во член 104 по став 3 се додава нов став 4 
кој гласи: 

„За организацијата и работата на помошните па-
ралелки сходно се применуваат одредбите на За-
конот за специјалните училишта." 

Член 32 

Во член 107 став 1, зборовите „се укине" се 
заменуваат со зборот „престане", во став 2 и 3 збо-
рот „укинување" се заменува со зборот „престанок", 

а во став 4 зборовите „укинатото училиште" се 
заменуваат со зборовите „училиштето што пре-
станало". 

Член 33 
Во член 108 став 1 зборот „укинувањето" се за-

менува со зборот „престанокот". 

Член 34 

Во член 109 по став 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: „Спојување или припојување на централните 
основни училишта и нивните подрачни училишта 
(реорганизација на училишната мрежа) може да се 
врши само во согласност со програмата за развиток 
на школството на подрачјето на општината." 

Став 2 станува став 3. 

Член 35 
Во член 118 став 2 се менува и гласи: 
„Во подрачните училишта (член 99)) се формира 

совет на подрачното училиште, сходно одредбите 
на член 128 од овој закон. Делокругот и меѓусеб-
ните односи на органите во централното основно 
училиште и советот на подрачното училиште се 
регулира со статутот на централното основно учи-
лиште." 

Член 36 

Во член 121 став 1 точка а) зборот „посебните" 
се заменува со зборот „општите", а во став 4 зборо-
вите „и неговиот помошник" се бришат. 

Член 37 

Во член 122 став 6 се брише. 

Член 38 

Во член 125 точка 4 зборот „утврдувањето" се 
заменува со зборот „дополнувањето" и во точката 
13 зборовите „донесува решенија" се заменуваат со 
зборовите „врз основа на одлуката на работната 
заедница на училиштето издава акт". 

Член 39 

Во член 129 став 2 точката на крајот се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите „освен од-
луките под точка 16 кои се донесуваат со мно-
зинство гласови од вкупниот број на членовите на 
советот". 

Член 40 
Во член 134 став 2 зборовите „не можат да 

бидат избрани директорот и помошникот на дирек-
торот" се заменуваат со зборовите „не може да биде 
избран директорот". 

Член 41 

Во член 138 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Со општ акт на основно училиште може да се 

одреди директорот на основното училиште да из-
ведува и настава." 

Член 42 
Член 140 се брише. 

Член 43 

Член 144 се менува и гласи: 
„За директор на основно училиште може да се 

именува лице што ги исполнува условите пропи-
шани за наставник по предметна настава од член 
86 став 2 од овој закон или лице што завршило 
педагошка академија — отсек за одделенска нас-
тава, како и лице што завршило филозофски фа-
култет — педагошка група." 
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Член 44 

Во член 147 став 4 се менува и гласи: 
„Директорот на основното училиште што не 

учествува на повторниот избор или не е повторно 
именуван ги задржува правата од работниот однос 
како наставник на училиштето." 

Член 45 

Во член 149 се додава нов став 2 кој гласи: 
„За именувањето на помошникот на директорот 

сходно се применуваат одредбите на член 138, 144 
и 146 од овој закон." 

Член 46 

По член 150 се додава нов член 150а кој гласи: 
„Во централните основни училишта со работе-

њето на подрачните училишта непосредно раководи 
раководителот на подрачното училиште. 

Раководителот на подрачното училиште го име-
нува советот на подрачното училиште во согласност 
со советот на централното основно училиште." 

Член 47 

Во член 155 точката се заменува со запирка и 
се додаваат зборовите „како и училишниот педагог 
и училишниот психолог." 

Член 48 

По член 162 се додава нов член 162а кој гласи: 
„Во подрачните паралелки на централните ос-

новни училишта педагошката евиденција ја води 
и свидетелствата, ученичките книшки и другите 
јавни исправи ги издава раководителот на под-
рачното училиште." 

Член 49 

По член 162 се додава нова глава Ха Ученички 
домови и нови членови 162а—162ж кои гласат: 

„Член 162а 

За обезбедување, сместување, исхрана и задо-
волување другите воспитно-образовни потреби на 
учениците од V—VIII одделение од подрачјата на 
централните основни училишта, заради овозможува-
ње редовно да го посетуваат основното училиште, 
се основаат ученички домови. 

Ученичките домови можат да се основаат како 
самостојни и самоуправни работни организации 
(установи) или како работни единици во состав на 
централното основно училиште. 

Дејноста на ученичките домови е од посебен 
општествен интерес. 

Член 1626 

Ученички дом можат да основаат сами или 
заеднички општините, работните и други органи-
зации. 

За основање ученички дом како работна еди-
ница на централното основно училиште одлучува 
советот на училиштето. 

Член 162в 

Ученичкиот дом: 
— на учениците им обезбедува сместување, пра-

вилна исхрана,, нега, хигиенски и други услови 
потребни за нивниот нормален развиток и работа; 

— ги остварува воспитно-образовните задачи 
врз основа на соодветна програма и во согласност 
со современите педагошки принципи; 

— го поттикнува и овозможува развивањето на 
разновиден културен, забавен и спортски живот на 
учениците. 

Член 162г 
Органите на управувањето со ученичкиот дом 

се грижат, учениците: 
— редовно да ја следат наставата и да го со-

владуваат наставниот материјал; 
— да развиваат културни, хигиенски и работни 

навики и активно да учествуваат во акциите на 
домот; 

— да учествуваат во работата на општествените 
организации и во општествениот и културниот жи-
вот на средината во која живеат. 

Член 162)д 

Работата на ученичкиот дом се утврдува со го-
дишна програма, со која се утврдува начинот на 
извршувањето на основните задачи на домот, фор-
мите на воспитно-образовната дејност, нивната со-
држина и распоредот на нивното изведување. 

Во остварувањето на своите задачи ученичкиот 
дом соработува со родителите на учениците, со учи-
лиштето и со работните и другите организации. 

Ученичкиот дом учествува во разновидни кул-
турно-уметнички дејности и самиот ги организира. 

Член 162ѓ 

Воспитно-образовната работа во ученичките до-
мови ја вршат воспитувачи. 

Воспитувачи во ученичките домови можат да 
бидат лица што ги исполнуваат условите за на-
ставник во основното училиште пропишани со овој 
закон. 

Воспитувачите се должни воспитната работа да 
ја изведуваат според програма чии основи ги про-
пишува Републичкиот завод за унапредување на 
школството, како и според општите педагошки 
принципи за воспитување на младината. 

Воспитувачите се должни да соработуваат со 
родителите на учениците, со наставниците во ос-
новното училиште и со соодветните организации со 
цел за унапредување на воспитно-образовниот про-
цес. 

Воспитувачите и другите работници во ученич-
киот дом мораат да бидат редовно, а најмалку 
двапати годишно лекарски прегледани. 

Задолжителното работно време на воспитува-
чите се определува со општите прописи за работ-
ните односи. 

Член 162е 
Ученичкиот дом има колегиум на воспитува-

чите како стручен орган на домот. 
Колегиумот на воспитувачите го сочинуваат 

воспитувачите и директорот на домот. 
Задачите и делокругот на Колегиумот на вос-

питувачите се утврдуваат со статутот на домот од-
носно со статутот на централното основно учи-
лиште во чиј состав е домот. 

Член 162ж 
За правата и должностите на учениците, по-

фалбите, наградите и дисциплинските мерки сход-
но се применуваат одредбите што ги пропишува ре-
публичкиот секретар за образование, наука и кул-
тура." 

Член 50 
Во член 163 став 1 и 2 зборовите „до 10.000" се 

заменуваат со зборовите „од 100 до 500" и по став 
2 се додава нов став 3 кој гласи: 

„Со парична казна до 5000 динари ќе се казни 
за прекршок и основното училиште што не ги ис-
полнило сите обврски за опфаќање на училишните 
обврзници од подрачјето на училиштето предвидени 
во член 55 и 56 од овој закон." 
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Член 51 

Член 164 се менува и гласи: 
„Пријава за прекршок од став 1 и 2 од прет-

ходниот член до судијата за прекршоци поднесува 
основното училиште, а од став 3 од претходниот 
член органот на управата на општинското собра-
ние надлежен за работите на просветата." 

Член 52 

Член 176 се менува и гласи: 
„Постојните основни училишта и ученички до-

мови ќе ја усогласат својата организација и работа 
со одредбите на овој закон во срок од 3 месеци од 
денот на неговото влегување во сила." 

Член 53 

Член 178 се менува и гласи: 
„Наставниците по предметна настава на постој-

ните основни училишта кои на денот на влегува-
њето во сила на овој закон се во редовен работен 
однос, а во однос на школската спрема не ги ис-
полнуваат условите пропишани со овој закон, се 
должни во срок од 3 години по влегувањето во сила 
на овој закон да ги исполнат тие услови. Во спро-
тивност, губат право да изведуваат предметна на-
става. 

Наставниците од претходниот став кои на денот 
на влегувањето во сила на овој закон имаат повеќе 
од 20 години работен стаж во просветна струка од-
носно 25 години вкупен работен стаж од кои нај-
малку 15 години во просветна струка се ослободу-
ваат од обврската од претходниот став." 

Член 54 

По член 178 се додава нов член 178а кој гласи: 
„Директорите на постојните училишта кои не 

ги исполнуваат условите пропишани со овој закон, 
остануваат на таа функција до истекот на времето 
за кое се именувани". 

Член 55 
Законодавно-правната комисија на Собранието 

на СРМ ќе утврди пречистен текст на Законот на 
основното училиште. 

Член 56 

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

315. , 
Врз основа на член 123 став 2 и член 135 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 26, XI. 1968 година и на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 26. XI. 1968 
година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 

ЗА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИТЕ ЗА 
НАТАМОШНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈОТ НА СР МАКЕДОНИЈА 

ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА 

I 

1. Во реализацијата на целите и задачите на 
Среднорочниот општествен план за развојот на СР 
Македонија од 1966 до 1970 година, може да се кон-
статира дека речиси на сите подрачја од активноста 
се постигнати евидентни резултати, иако отпочна-
тите процеси се такви, што за нивното стабилизи-
рање, интензивирање и полна афирмација е потреб-
но повеќе време и сили. 

Целокупната активност е проследена со општи 
усилби на поттикнување и афирмирање на пози-
тивните процеси отворени со спроведувањето на 
стопанската и општествената реформа и на реали-
зацијата на усвоените основи на економската поли-
тика за развојот на СР Македонија. 

Со економската политика и системот се созда-
вани општи услови за натамошна афирмација на 
самоуправувањето и творечката иницијатива на ра-
ботните колективи и поединецот за зголемување на 
производството на повисок степен на организа-
ција, рационално искористување на средствата, по-
голема ориентација кон извоз и се друго што би 
значело поголема самоорганизираност на стопан-
ството во остварувањето целите на реформата и 
општествено-економските цели и задачи на општес-
твениот план. 

2. Во овој период во стопанството на нашата Ре-
публика е остварен натамошен пораст на произ-
водството и развој на производниот потенцијал во-
општо., 

Остварени се видни резултати во зголемувањето 
продуктивноста на трудот, зголемувањето извозот 
на стоки, остварени се нови зафати на интеграција 
и деловна соработка, јакнење на материјалната ба-
за на стопанството, подобрување на кадровската по-
ложба во работните организации и слично. 

Во 1966—1967 година производството е оства-
рено со просечна стопа на годишен пораст од 5,1%, 
во општественото стопанство од 6,1%, а во инди-
видуалното стопанство од 2,5%. 

Порастот на производството е остварен врз по-
растот1 на продуктивноста на трудот. 

Извозот на стоки е остваруван со побрза дина-
мика на пораст од порастот на производството, осо-
бено извозот на индустриски стоки, без извозот на 
тутун. 

Зафатите на линија на интеграција и проши-
рување на деловната соработка меѓу работните ор-
ганизации се остварувани во пошироки размери во 
Републиката и надвор од неа. 

Знатно е подобрена квалификационата структу-
ра на запослените. Споредно со положбата од пора-
но, зголемен е бројот и учеството на стручните кад-
ри, особено со висока и виша спрема. 

Остварената динамика на развитокот на произ-
водството во овој период беше помирна од предви-
дувањата во Среднорочниот план, не соодветству-
ваше на вистинските производни можности и не 
овозможуваше развојот да биде комплексен. 

До побавна динамика на порастот на производ-
ството особено доаѓа во 1967 година, кога индустри-
ското производство оствари изразито ниска стопа 
на пораст, што се одрази и врз општата динамика 
на развојот. 

Релативно мирната динамика на порастот на 
производството на определен начин влијаеше врз 
забавувањето на некои веќе манифестирани пози-
тивни процеси во интензивирањето на стопанису-
вањето. 

Во услови на побавна динамика на производ-
ството и забавена побарувачка, дојде, до недоволно 
користење на расположивите капацитетни можнос-
ти и намалување ефикасноста на користењето на 
расположивите средства во одделни работни орга-
низации. 

Врз забавувањето на производството имаа опре-
делено влијание низа објективни околности во вр-
ска со настанатите крупни структурни промени во 
стопанството воопшто, посебно во структурата на 
побарувачката. 

Под влијание на овие промени знатно се изме-
нети условите за стопанисување, особено во поглед 
на пласманот на производството. 

Промените во структурата на побарувачката 
бараа соодветно преструктуирање и во сферата на 
производството, односно соодветно адаптирање на 
производството на новата структура на побарувач-
ката на домашниот пазар, а за низа производни гру-
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Нации на индустриското производство соодветна пре-
ориентација и на производството за странските па-
зари. 

Кредитно-монетарната политика, која беше на-
сочена кон поддржување на тековите за стабилиза-
ција, даде определени позитивни резултати. Ме-
ѓутоа, таа не беше доволно селективна и еластична 
за да може да ја поттикнува циркулацијата на рас-
положивите средства и да овозможи соодветно за-
брзување динамиката на пласманот на готовите про-
изводи. Ликвидноста на стопанството е влошена, 
особено во индустријата. Овие слабости особено се 
почувствуваа во доменот на кредитирањето на под-
готовките на производството наменето за пласман 
на странските пазари, на кредитирањето на опре-
мата за домашниот пазар, во поефикасното иско-
ристување на расположивите средства наменети за 
станбената изградба, средствата на штедните влого-
ви и ел.. 

Определено влијание имаше и отсуството на со-
одветни мерки кои би го заштитиле рентабилното 
домашно производство, посебно од увозот по дам-
пинг-цени, несразмерно високиот и временски Не-
доволно усогласениот увоз на некои производи и 
слично. 

Извршена е рестрикција на обврските на Феде-
рацијата, односно пролонгирање на утврдените го-
дишни транши, како во поглед на непосредните об-
врски на Федерацијата по инвестициите во стопан-
ството, така и по однос на обврските спрема спе-
цијализираните банки и Сојузниот фонд за креди-
тирање на развојот на стопански недоволно разви-
ените републики и краишта во Југославија. 

Исто така не дојде до реализација на претпос-
тавката за обезбедување прилив на додатни сред-
ства за инвестициони вложувања од другите подра-
чја на земјата и од странство. 

Забавеното остварување на материјалните прет-
поставки влијаеше врз редовната реализација на 
инвестиционата политика, а на одреден начин се од-
рази и врз тековите на производството и другата 
активност. 

3. Развојот на животниот стандард во првите две 
години е остварен со побрза динамика на пораст 
од порастот на националниот доход. 

Учеството на животниот стандард во национал-
ниот доход е зголемено за 2,9 џроцентни поени. Во 
овие рамки е остварен подинамичен пораст на лич-
ната потрошувачка и со тоа позначајно е зголе-
мено нејзиното учество. Притоа, забавена е динами-
ката на вложувањата во основни фондови на опш-
тествениот стандард. 

Личните доходи од работен однос се оствару-
вани со побрза динамика отколку другите катего-
рии лични примања. Порастот на личните доходи 
се движеше над порастот на доходот. 

Вака остварените движења на личните доходи 
не соодвествува на усвоената политика во Средно-
рочниот план, со која е предвидено порастот на лич-
ните доходи да се движи во сразмер со порастот 
на продуктивноста на трудот. , 

Остварените движења укажуваат дека во од-
делни дејности и работни организации се формира 
доход под нееднакви услови, и Дека се издвојува за 
лични и заеднички потреби несразмерно повеќе од 
производноста на трудот и деловниот успех. Отта-
му се јавува поголема диференцијација во нивото 
на личните доходи. 

Во областа на општата потрошувачка е оства-
руван процес на стабилизација и усогласување на 
потрошувачката со реално расположивите средства. 

Во рамките на ова, вложувани се напори за по-
стојано подобрување на материјалната основа и соз-
давање на стабилни извори за развој на општестве-
ните дејности. Во изминатите две години учеството 
на средствата за образование во националниот доход 
е зголемено од 5% на 6%, а учеството на средства-
та на социјалното осигурување од 13,1% на 13,9%. 

Развојот на овие дејности, меѓутоа, е придру-
жен и со проблеми кои бараат натамошни напори за 
нивното надминување. 

Процесите на подобрување опфатеноста на де-
цата со задолжителното образование и во средните 
училишта, се остваруваат побавно од очекувањата. 
Освен тоа, присутни се проблеми и во врска со ефи-
касноста во редовното завршување на школување-
то. Во средното образование, иако е отпочнат про-
цес на негово преструктуирање, тоа се уште не е 
доволно сообразен© со нашиот општествен разви-
ток. 

Присутни се проблеми и на планот на интегра-
цијата, интензификацијата на наставата, рациона-
лизацијата и поврзувањето на високото школство 
со стопанството и неговите научноистражувачки 
единици. 

Вложувањата во областа на културата се дви-
жат, главно, во рамките на предвидувањата. 

Со проширувањето на радио и телевизиската 
мрежа со радио-програма е покриена 79% од тери-
торијата на Републиката, а прием на телевизиска 
програма им е овозможен на 86% од населението. 

Постигнати се видни резултати во заштитата на 
спомениците на културата, во што се поголемо учес-
тво заземаат комуните во заштитата на споменич-
кото наследство. 

Во областа на здравството вложени се напори 
за смирување на потрошувачката и спроведување 
на ориентацијата на здравствена заштита на насе-
лението според материјалните можности на подра-
чјата со насочување на средствата кон зафаќање на 
приоритетни проблеми и задачи од оваа област (на-
малување на големиот број заболувања и високата 
смртност на доенчињата, спречување и сузбивање 
на заразните болести и др.). Во оваа област, и по-
крај некои отворени системски прашања, кај некои 
организации се про јавени недостатоци и слабости 
во организацијата и ефикасноста во работата. 

Развојот на социјалната заштита во основа се 
движи во рамките на предвидувањата во Средно-
рочниот план. Зголемени се средствата за финан-
сирање на социјалната заштита. 

Инвалидско-боречката заштита се карактери-
зира со зголемена дејност насочена кон подобру-
вање заштитата на инвалидите, учесниците во НОВ 
и семејствата на загинатите борци. 

4. Во целиот период од спроведувањето на ре-
формата и реализацијата на задачите на Средно-
рочниот план е остваруван процес на постојано про-
ширување и јакнење на материјалната база на са-
моуправувањето во стопанството. 

Од околу 55% во 1964 година, учеството на ра-
ботните организации во распределбата на општес-
твениот производ во 1965 година е зголемено на 
58,6%, а во 1966 година на 61,9%. Во 1967 година, 
како резултат на забавувањето на тековите на ре-
ализацијата и производството и остварените рела-
тивно слаби деловни резултати, учеството опаѓа 
на 58,8%. 

Преземени се мерки за соодветно намалување 
на некои обврски, со цел за натамошно јакнење ма-
теријалната основа на стопанството. Намален е ли-
митот на отопите на каматите за кусорочни кредити 
и затезните камати, извршено е намалување на оп-
штата стопа на придонесите од личните доходи, а се 
разгледуваат и мерки за натамошно усогласување 
на односите на ова подрачје. 

XI 
И за идните години остануваат усвоените ос-

нови на развојната политика, утврдени со Средно-
рочниот општествен план за развојот на СР Маке-
донија од 1966 до 1970 година. 

Поаѓајќи од досега остварените резултати и 
присутните проблеми, за поуспешно остварување на 
целите и задачите на општествениот план, понагла-
сено место ќе треба да добијат задачите за: 

— забрзување динамиката на развојот на про-
изводството и извозот на стоките; 

— консолидирање на постојното стопанство, по-
ефикасно искористување на расположивите сред-
ства, забрзување на финансиските текови и зголе-
мување репродуктивната способност на стопан-
ството; 
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— зголемување на запосленоста, особено со за-
ложување на млади стручни кадри; 

— целосно остварување на инвестиционата 
програма врз која е темелена политиката на побр-
зиот развој на Македонија; 

— јакнење на интеграционите процеси и поцвр-
ста ориентација кон самоуправно договарање. 

1. По релативно бавната динамика на пораст на 
производството во првите две години од Среднороч-
ниот план, нужно треба да се интензивира развојот 
и да се обезбеди подинамичен пораст на производ-
ството. Постојат реални можности порастот на про-
изводството да се остварува со средна годишна сто-
па на пораст од 7,2 до 8,4°/о. До подинамичен пораст 
треба да дојде особено во 1969 и 1970 година. 

При реализацијата на ваква стопа на годишен 
лораст, за целиот период би се остварила динами-
ка на годишен пораст од 6,3°/о до 7,0% наместо 
$,9°/о до 9,8%, колку што беше предвидено со Оп-
штествениот план за развој на СР Македонија за 
периодот од 1966—1970 година. Во овие граници во 
општественото стопанство во 1968—1970 година би 
требало да се оствари годишен пораст од 9°/о до 
10,5%. 

Забрзан пораст на производството во 1968—1970 
година треба да се оствари во сите области на сто-
панството. Во овие рамки посебно треба да се ди-
намизира развојот на производството во индустри-
јата, каде што треба да се оствари средна стопа на 
годишен пораст од 10,7% до 12,4%. 

Врз оваа основа особено треба да се обезбеди 
интензивирање на веќе отпочнатите процеси на ква-
литетни промени во стопанисувањето и структурата 
на производството, зголемување производноста на 
трудот, зголемување извозот и порационално иско-
ристување на расположивите средства. 

Оптимално повисоки резултати во производство-
в о треба да се постигнат преку остварување на по-
динамична реализација на готовите производи од 
производството. Тоа е основа да се нормализираат 
залихите и да се создаде простор за поефикасно ис-
користување на расположивите производни мож-
ности. 

Извозот на стоки и услуги и во 1968—1970 го-
дина треба да се движи со побрза средна годишна 
стопа на пораст од порастот на производството и да 
изнесува 9,7% до 11%. Со ова за целиот период би 
се остварил среден годишен пораст од 12% до 12,7%, 
според предвидениот пораст со Среднорочниот план 
од 15.9%. 
- К а ј извозот на индустриски стоки во 1968—1970 
година треба да се оствари пораст од околу 10,2% 
до 11,5%. 

За надминување на присутните проблеми, ожи-
вување и динамизирање на стопанската актив-
ност воопшто, кон крајот на 1967 и во текот на оваа 
година се преземени значајни мерки. 
^ Со .тековната економска политика посебен ак-
цент му е даден на забрзувањето на порастот на 
производството, на решавањето на проблемите свр-
зани со. пласманот на стоки на домашниот и стран-
скиот. пазар, на запослувањето на младите стручни 
кадри и ел. 

Засилената активност на работните организации 
и мерките на економската политика придонесоа ве-
ќе во оваа година на сите подрачја од активноста 
да се остваруваат подинамични движења. 

. Физичкиот обем на индустриското производство 
е зголемен за близу 17%. 

За остварениот развој е карактеристично дина-
мизирањето на производството и услугите и во дру-
гите стопански области и производни гранки, потоа 
забрзаната реализација на производството и по-
стапното ослободување од прекумерните залихи. 

Исклучок прави производството во земјодел-
ството, каде поради неповолните временски при-
лики осетно е намалено производството во поле-
делството. 

Остварениот развој е придружен и со благ 
порастена задоел еноста. Наедно е остварен и по-
динамичен пораст на продуктивноста на трудот. 

2. Животниот стандард на работните луѓе тре-
ба да биде остварен со натамошен пораст, при 
што тој треба да се движи во зависност и во сраз-
мер со динамиката на развојот на производството 
и материјалната основа што се создава со тоа. 

На овој начин не треба да се надмине сегаш-
ното учество на животниот стандард во распре-
делбата на расположивите средства. 

Во овие рамки треба да дојде до подинамичен 
пораст на инвестиционите вложувања во објектите 
од општествен стандард, кои во изминатите две 
години се остварени со забавена динамика. 

Личната потрошувачка во општествениот сек-
тор треба да се движи со средна годишна стопа 
од околу 8%, што е во рамките на очекуваниот 
пораст на националниот доход и производството. 
Поаѓајќи од веќе остварениот пораст и овој што 
се предвидува, постојат реални можности на ова 
подрачје да се реализираат предвидувањата на 
Среднорочниот план. 

3. Во изминатите две години од Среднорочниот 
план запосленоста во општествениот сектор не е 
зголемена. Таа, земено во целина е задржана на 
ниво од 1965 година. 

Во идните години треба да се обезбеди зголе-
мување на запосленоста средно годишно за на ј -
малку 3%. Сметано за целиот период би се обез-
бедил среден годишен пораст од 1 до 1,2%, наспро-
ти околу 3% колку што беше предвидено со оп-
штествениот план. Зажалувањето треба да се овоз-
можи со проширувањето на активноста, со , за-
мена на редовниот одлив на .заложените, како 
и со посебни мерки за стимулирање на з а л о ж у -
вањето врз економски принципи. 

На тој начин треба да се создадат услови за 
активирање на прирастот на потенцијално актив-
ното население и да се запре натамошното зго-
лемување бројот на лицата што бараат з аложу-
вање. 

4. Активноста на сите самоуправни фактори за 
реализирање на економската политика за периодот 
до 1970 година, посебно треба да овозможи: 

— консолидирање на постојните стопански ка-
пацитети преку нивна модернизација и проширу-
вање до оптимално ниво, со посебен акцент во 
исто време да се дојде до специјализација и до 
интегрирани стопански организации. На тој начин 
постепено да почнат се повеќе да добиваат удел 
во производството стоки од повисоката фаза на 
доработка, нови асортиман^ и повисок квалитет; 

— завршување на започнатите крупни објекти 
во определените СРОКОВИ, бидејќи тоа претставува 
активирање на веќе вложените општествени сред-
ства. Производството на овие капацитети наедно 
претставува основа и за структуралне усогласува-
ње на материјалното производство во нашата Ре-
публика и во целата земја; 

— користење на додатни средства од домашни 
извори и особено од странство. Поинтензивните 
истражувања на природните блага во последниве 
години укажуваат дека објективно постојат повол-
ни можности за рентабилни и интересни , зафати, 
кои можат да придонесат побрзо да се развива 
целокупниот стопански потенцијал, а се од ин-
терес за платниот биланс со странство; 

— завршување на мелиоративните системи, ка-
ко услов за стабилизирање и интензивирање на 
производството во земјоделството и натамошно 
окрупнување и интегрирање на општествените сто-
панства и воедно да се извршат потребните под-
готовки за користењето на мелиоративните сис-
теми; 

— натамошниот развиток императивно нало-
жува забрзана модернизација и д о к о м п л е т и р а ^ 
на инфраструктурата; 

— развитокот на општествените служби треба 
да се остварува се повеќе од становиште^ дека 
целокупниот општествен развиток е неделив и де-
ка не можат да се запостават одредени сектори 
на општествените дејности без штета по хармонич-
ниот развиток на целото општество; 
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— завршување обновата и изградбата на Скоп-
је, за што постојат објективни услови, како и да 
се заврши обновата на Дебар во што пократок 
срок; и 

— обезбедување материјални и други услови 
за јакнење на сенародната одбрана. 

III 

1. За реализација на забрзаната динамика на 
развојот на производството и интензивирање на 
стопанисувањето, пред се, е нужно да се води 
политика за проширување на домашната потро-
шувачка и за зголемување на извозот. 

Зголемената домашна потрошувачка и пого-
лемиот извоз треба да создадат основа за тоа про-
изводството во идниот период да се оствари со 
позабрзана динамика. 

Оживувањето на домашната потрошувачка тре-
ба да се поттикнува преку соодветно интензиви-
рање на инвестиционата активност воопшто, а по-
себно преку проширување на станбената изградба. 

Во рамките на ова и работните организации, 
преку распределбата, треба да обезбедат сразмер-
но поголемо издвојување на средства за инвести-
ции во основни фондови. 

Треба да се создаваат соодветни услови за 
зголемување на инвестиционата активност врз ос-
нова на ангажирање странски кредити и слично. 

Да се прошират можностите за продажба на 
опрема на кредит и на домашниот пазар, за што 
е потребно поголемо ангажирање на банките и ра-
ботните организации. 

. Едновремено со создавањето услови за проши-
рување на инвестиционата активност, потребно е 
и натаму да се преземаат мерки за проширување 
на личната потрошувачка на населението. 

Во оваа смисла треба да се обезбеди макси-
мално користење на расположивиот потенцијал 
што се создава со штедните влогови за зголему-
вање обемот на потрошувачките кредити. 

Кредитирањето на потрошувачката треба пре-
тежно да се ориентира преку продажба на стоки 
на кредит од страна на самите работни органи-
зации. 

Динамизирањето на производството, про-
ширувањето на потрошувачката на домашниот па-
зар и зголемувањето на извозот, претпоставуваат 
соодветно побрзо преструктуирање на производ-
ството според потребите на пазарот и подобрување 
конкурентската способност на стопанството. Во оваа 
смисла треба да се обезбеди поголема самооргани-
зираност на стопанството и деловно поврзување 
во испитувањето на пазарите како и организиран 
пласман на стоки на домашниот и странскиот 
пазар. 

Да се преземаат соодветни мерки за окруп-
нување и проширување, модернизација и техничко 
опремување на мрежата на внатрешниот промет. 

Работните организации воедно треба да ги за-
силат усилбите за побрзо менување на програми-
те за производство со насока на усвојување нов 
асортиман на производство, менување квалитет-
ните својства и конструктивните решенија на про-
изводите и напуштање на производите за кои не-
ма интерес на пазарот и кои не се рентабилни. 

Ова претпоставува забрзување на процесот на 
модернизацијата и поголема примена на научно-
техничките достигања. 

Работните организации треба да настојуваат за 
што поголема примена на принципот на функцио-
налната амортизација. 

Треба да се настојува за брза и поефикасна 
адаптација на девизниот и надворешно-трговскиот 
режим кон условите што се создаваат во земјата 
и странство, а со цел за поусогласен развој на 
стопанство. 

Системот на заштита и премирање треба да 
се темели врз политиката на подеднаква рационал-
на заштита како на стоките со висока обработка, 
така и на производството на суровини. 

Ова треба да доведе и до пообјективизирани 
услови на развојната политика. 

Во оваа смисла, инструментите на заштитата 
треба да се постават така што под приближно 
исти услови домашното производство да има из-
весна предност. 

Треба да се вложат поголеми усилби во на-
сока на преземање на мерки за поттикнување из-
возот на производите од аграрниот сектор. 

За динамизирање на производството важна 
задача претставува и решавањето на проблемот на 
залихите, односно нивното нормализирање. Во оваа 
смисла работните организации треба да ја пре-
испитаат реалната вредност на стоките на зали-
хите и да ги усогласат цените со оние што ги 
прифаќа пазарот. 

Разликите што би настанале работните орга-
низации, во основа, би требало да ги покријат со 
употреба на средствата од резервните фондови. 

За оваа цел во оправдани случаи треба да се 
користат и средства на деловните фондови. 

Во решавањето проблемот на реализацијата на 
прекумерните залихи, а во врска со тоа и на 
временото обезбедување на потребните средства, 
треба активно да се вклучат и деловните банки. 

За одредени случаи, каде што овој проблем 
се јавува во поостра форма, општините врз основа 
на републички закон можат да даваат олеснувања 
во смисла на намалување односно ослободување од 
дел на обврските спрема буџетите и другите ко-
рисници. 

Треба да се проучат и преземат мерки за на-
тамошно јакнење на материјалната основа на сто-
панството преку намалување на обврските спрема 
буџетите и другите корисници. 

Треба да се посвети повеќе внимание на раз-
војот на металната и електроиндустријата, кои во 
изминатиот период поизразито заостануваат. 

Поголемо внимание треба да се посвети и на 
развојот на производството во индивидуалното зем-
јоделство. 

За поуспешно совладување на сите производ-
ни, финансиски и прометни текови на процесот 
на репродукцијата, основен предуслов е побрзо 
самоорганизирање на стопанството врз основа на 
самоуправувањето. Тоа треба да се одвива со усо-
вршување на постојните и изградување на нови 
форми на интеграција, а со цел за заедничко и 
договорно решавање на проблемите: истражување 
на пазарот, планирање и програмирање на про-
изводството и проширената репродукција, заеднич-
ка набавка и пласман на домашниот и надвореш-
ниот пазар, поделба на трудот и специјализација 
и др. 

2. Развојот на животниот стандард нужно тре-
ба да се остварува во зависност и во сразмер со 
динамиката на развојот на производството и мате-
ријалната основа што се создава со тоа. 

Во овие мерки треба да се обезбеди подина-
мичен пораст на инвестиционите вложувања во 
општествениот стандард, кои во изминатите две 
години се остварувани со позабавена динамика. 

Личната и опшата потрошувачка во општест-
вениот сектор треба да се движат во рамките на 
очекуваниот пораст на националниот доход и про-
изводството. 

Работните организации треба да ги преиспитаат 
односите на интерната распределба и да воспоста-
ват оптимални односи меѓу делот на доходот за 
обнова и проширување на материјалната основа и 
делот за задоволување на личните и заедничките 
потреби. 

При користењето и употребата на расположи-
вите средства, работните организации треба да ги 
имаат предвид и потребите на сенародната одбрана. 

Политиката на распределбата на доходот во 
работните организации треба да биде базирана врз 
нивни, однапред утврдени, долгорочни развојни 
програми. Само врз таа основа можат да се вос-
постават постабилни односи на поделбата на до-
ходот. Вака поставената распределба треба да прет-
ставува основа врз која ќе се обезбедува функ-
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ционална поврзаност на личните доходи со про-
ширување на сопствената материјална база. 

За оваа цел е неопходно да се изградат и 
соодветни општествени критериуми, да се приста-
пи кон договарање и, по потреба, да се донесат 
соодветни мерки кои ќе овозможат поголемо објек-
тивизирање на условите за распределба. 

Поддржувајќи го процесот што го поттикнува 
и интензивира развојот на социјалистичките оп-
штествени односи врз самоуправна основа, неоп-
ходно е системно да се вградуваат соодветни еле-
менти кои ќе обезбедат подоследна примена и 
афирмација на социјалистичкиот принцип на рас-
пределба според трудот. Ова претпоставува изгра-
дување и на соодветен компензационен механизам, 
особено зафаќање на екстра-доходот, со кој да се 
неутрализираат ефектите од неусогласените усло-
ви за стопанисување. 

Во станбено-комуналната област треба да се 
засили изградбата на станови и комуналии. Ова 
треба да биде поддржано преку целосно ангажи-
рање на материјалните средства што стојат на 
располагање за оваа намена. 

Банките, станбените и градежните претприја-
тија до максимум да ги развијат можностите за 
здружување на средствата за станбена и комунал-
на изградба за да можат да влијаат врз забрзува-
њето на изградбата и стабилизацијата на цените 
на становите и на комуналните услуги. 

Општините треба да изготват конкретни про-
грами за поуспешно изведување на општествената 
и индивидуалната станбена изградба, врз претход-
но утврдени регионално-просторни планови и ур-
банистички решенија на градовите и населените 
места. 

Во такви услови ќе се создава реална основа 
за натамошен усогласен развој на социјалистич-
ките општествени односи, темелни врз системот 
на самоуправувањето, 

3. Во идните години треба да се обезбеди по-
голема ефикасност и рационалност во .користе-
њето на расположивите средства за инвестициони 
вложувања. 

За развојот на производството и за развојот 
воопшто од посебно значење е цврсто да се за-
пазат сроковите на изградба и активирање на ин-
вестициите. 

Да се забрза изведувањето на програмата за 
модернизација по веќе од обоените кредити. 

Истовремено деловните банки тоеба да ја ис-
питаат можноста и да вложат напори за ната-
мошно проширување на програмата за модерни-
зација. 

На овој план, во голема мера треба да се ан-
гажираат и работните организации преку директно 
и самостојно изведување на модернизацијата и ре-
конструкциите. 

Со натамошната развојна и инвестициона по-
литика треба да се поттикнуваат зафатите насо-
чени во правец на преструктуирање на производ-
ството и осовременување на организацијата на про-
изводството, што се темели врз интеграцијата и 
другите .форми на деловна соработка. 

За реализација на инвестиционата политика 
утврдена со Среднорочниот план, од посебно зна-
чење е да се обезбеди извршување на материјал-
ните претпоставки врз кои е базирана политиката 
на Федерацијата за обезбедување на побрз развој 
на недоволно развиените републики и краишта. 
• -Обврските на- Федерацијата, утврдени со Средно 
рочниот • план и законите, треба да се настојува 
целосно да бидат извршени. Ова ги вклучува и 
обврските на Федерацијата што се извршуваат спо-
ред договорите преку специјализираните банки. 
- .Федерацијата воедно треба да ги задржи и 

обврските, предвидени со динамиката на соодвет-
ните, закони, тие . да се финансираат и по 1970 
година (мелиоративните системи и делницата на 
автопатот Башино село — Бабуна). 

. Обврските спрема Сојузниот фонд за креди-
тирање на- развојот на недоволно развиените ре-
публики и краишта треба да се обезбедуваат во 

обем што одговара на сразмерите утврдени со За-
конот за издвојување средства во Фондот. 

Помалу издвоените средства во корист на Фон-
дот во 1967 година да се надоместат во текот на 
1969 и 1970 година. 

Наменското користење на дел од средствата на 
Сојузниот фонд, утврдено со посебни републички 
закони, треба да се остварува во рамките на утвр-
дените износи во соодветните закони. 

Средствата на Сојузниот фонд за кредитирање 
на развојот на недоволно развиените републики и 
краишта, предвидени за модернизација и рекон-
струкција, треба да се ангажираат во полн износ, 
како што е предвидено во билансот на Среднороч-
ниот план. 

Во овој правец треба да се искористат и мож-
ностите што би се создале со евентуално забаву-
вање динамиката на трошењето на ангажираните 
средства за други намени. 

Доколку во периодот до 1970 година се оства-
ри помал прилив на средства од предвидувањата, 
во соработка со Фондот за обнова и изградба на 
Скопје треба да се испита можноста за соодветно 
ангажирање на дел од привремено слободните 
средства на Фондот. 

На изградбата на изворите за електрична енер-
гија, кои треба да обезбедат континуитет на про-
изводството по 1970 година, треба да и се посвети 
поголемо внимание и да се забрза изнаоѓањето 
на решенија во однос на изборот на електрич-
ните централи и начинот на обезбедување со елек-
трична енергија. 

Со оглед на тоа што СР Македонија и по-
натаму ќе биде дефицитарна во електрична енер-
гија, потребно е да се обезбедат меѓусебни цврсти 
и за подолг временски период договори меѓу елек-
тростопанството на СР Македонија и суфицитар-
ните електростопански заедници во земјата. 

За довршување изградбата на Железарницата 
до програмираниот капацитет од 940 илјади тони, 
потребно е да се обезбеди гаранција од Федера-
цијата во врска со користењето на странските 
кредити. 

Во рамките на расположивите средства за кре-
дитирање на инвестиционите вложувања, треба да 
се обезбедат можности за поголеми вложувања во 
шумарството, а пред се за изградба на шумски 
комуникации. 

И натаму треба да се вложуваат усилби за 
привлекување на додатни средства од другите кра-
ишта на земјата. 

Работните организации и деловните банки тре-
ба повеќе да се ангажираат во оваа насока, ко-
ристејќи ги постојните стимулативни мерки за до-
датни камати и ел. 

За реализација на оваа материјална претпо-
ставка на Среднорочниот план, треба да се на-
стојува и Федерацијата да преземе соодветни до-
полнителни мерки. 

Освен тоа, за успешна реализација на поли-
тиката за побрз развиток на недоволно развиените 
републики и краишта, треба да се настојува и за 
соодветно збогатување на системските решенија, 
особено во правец на создавање услови за ангажи-
рање на додатни странски средства. 

Во оваа смисла се смета дека е потребно: 
— за позначајни објекти што се кредитираат 

од странство, а се градат во недоволно развиените 
републики и краишта, Федерацијата да дава гаран-
ција. Ова би се однесувало на објектите кои при-
донесуваат за искористување на природните блага 
и едновремено поволно се одразуваат врз платниот 
биланс со странство; 

— увезената опрема да се ослободи од плаќање 
на царина; 

— да се создадат услови за редовна отплата 
на странските кредити со зголемување на ретен-
ционите квоти најмалку до висина на ануитетите. 

4. Решавањето на проблемите во врска со за-
ложувањето, пред се, ќе зависи од извршувањево 
на задачите во врска со динамизирање^ на про-
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изводството и развојот на материјалната основа во-
општо. 

На тој начин можат да се решаваат овие проб-
леми врз подолгорочната и потрајна основа. 

Со оглед на тежината на проблемот на запосле-
носта, во овој период се потребни и посебни до-
датни мерки. 

Запослувањето на стручните кадри, особено 
младите стручни кадри, претставува битен услов 
за остварување целите и задачите на усвоените 
основи на развојната политика. 

Во политиката на заложувањето треба да му 
се даде приоритет на заложувањето на младите 
стручни кадри. 

Треба да се обезбеди доследно спроведување 
на одредбите од Законот за задолжително прима-
ње на приправници, со соодветно дополнување на 
самоуправните акти на работните организации за 
обезбедување системност и постојаност во реали-
зацијата на оваа политика. 

Посебно треба да се поттикнува развојот на 
терцијалните дејности, особено во областа на за-
наетчиството, угостителството, туризмот, домашни-
те дејности и ел. 

Развивањето на трудоинтензивните култури 
може да придонесе за ублажување на проблемот 
на запослувањето. 

Развојот на овие дејности треба да биде пот-
помогнат и со мерки на кредитната и инвестици-
оната политика и со други системски мерки. 

Да се испита можноста и врз таа основа да 
се донесат долгорочни решенија во врска со огра-
ничувањето работата на пензионерите,. престанува-
њето со работа по сила на законот на лица што 
ќе се здобијат со право на полна старосна пензи-
ја, ограничување на дополнителната работа од си-
те видови, овозможување порано одење во пензија 
на работниците од определени категории преку до-
купување на пензискиот стаж, проширување лис-
тата на работните места на кои работниот стаж 
се признава со зголемено траење, испитување на 
можноста за намалување на постојаниот пензиски 
стаж итн. 

Да се изготви посебна покомплексна програма 
за заложување, во која со посебни мерки да се 
предвиди целосно апсорбирање на годишниот кон-
тингент на потенцијално активното население и на 
дел од постојниот број на безработните. 

За ублажување и постепено решавање на проб-
лемот на безработицата ќе треба да се вложат по-
себни напори за издвојување на средства^ за ин-
вестирање во нови работни места. Воедно ќе треба 
да се издвојуваат средства за стручно оспособува-
ње или преквалификација на безработните лица. 

5. Во идниот период до 1970 година буџетската 
потрошувачка треба да се движи со помирна дина-
мика и во рамките на очекуваниот пораст на на-
ционалниот доход. 

Во рамките на расположивите средства на бу-
џетите и натаму треба да се обезбедува ^ д и н а -
мичен пораст на средствата за финансирање раз-
војот на образованието. 

Треба да се настојува, од средствата што се 
формираат по буџетите и фондовите за финанси-
рање на општата потрошувачка, да се создаваат 
поголеми резерви. 

Сите средства што ќе се формираат по бу-
џетите над утврдените износи, треба задолжително 
да се издвојуваат во резерви. 

6. Во областа на општествените служби и фон-
довите треба, и натаму да се преземаат системски 
мерки кои да овозможат надминување на админи-
стративно-буџетските односи и подоследно афир-
мирање начелата на системот на доход и само-
управувањето. 

Во распределбата на расположивите средства 
треба да се води политика за сразмерно поголемо 
издвојување на средства за инвестициони вложу-
вања и за материјални трошоци, за вршење на ре-
довната дејност и да се настојува на остварување 
порационална организација, која би ја отстранила 
екстензивноста и раздробеноста на мрежата. 

Заедниците на образованието, општествено-по-
литичките заедници и другите заинтересирани фак-
тори треба да настојуваат да се развиваат економ-
ските односи, да се отстранува буџетското опреде-
лување на средствата за образование. Утврдува-
њето на средствата да се врши врз база на опреде-
лени аналитички, педагошки и економски согле-
дувања на потребите на образованието, како и 
врз база на интересот и можностите на општество-
то да ги задоволи тие потреби. 

Треба да се преземат мерки за изнаоѓање ста-
билни извори за инвестициони вложувања во об-
разованието, преку поголемо ангажирање на сред-
ствата на заедниците на образованието и на оп-
штинските собранија и создавање услови за анга-
жирање и на банковни кредити. Исто така, да се 
користи и самопридонесот како извор на инвести-
ции во образованието. 

Потребно е да се преземат мерки кои ќе овоз-
можат посигурно и поефикасно инвестирање во 
образованието, а особено во основното образование. 

Работните организации да издвојуваат поголеми 
средства, кои би служеле за модернизација и кон-
солидација односно создавање поповолни услови 
за градење на ефикасен образовен систем, кој ќе 
ги задоволува општествените потреби. 

Дел од средствата на Републичката заеднина 
за образование, со намена за инвестициони вло-
жувања, во идните години треба да се насочуваат 
за учество во проширување на училишниот прос-
тор за задолжителното образование. 

Општествено-политичките заедници, заедниците 
на образованието и работните организации треба 
да ги зголемуваат средствата за подобрување ма-
теријалната положба на студентите и учениците. 
Притоа, треба да се проширува системот на креди-
тирањето на студентите и учениците. 

Треба да се настојува за побрзото развивање 
и јакнење на самоуправните и интеграционите про-
цеси во образованието врз територијален и произ-
водствен принцип, преку создавањето меѓуопштин-
ски и грански заедници на образованието, кои се-
страно ќе ја преземаат улогата на државата и ќе 
стануваат носители на образовната политика. 

Овие и други општествени зафати би требало 
да овозможат да дојде до здружување на заеднич-
ки средства, искуства, стручен кадар и др., заед-
ничко планирање и програмирање на образовната 
мрежа и нејзиното прилагодување кон потребите 
на одреден регион, гранка, групација или област; 
рационализација, интеграција, интензификација и 
преструктуирање во средното образование и висо-
кото школство, со поголемо влијание на стопан-
ството. 

Треба да се поттикнува и побрзиот развиток 
на претшко леќите установи и це ло дневниот пре-
стој на децата во училиштата, кој ќе овозможи во 
тоа да бидат опфатени што поголем број деца. Во 
остварувањето на оваа задача поголеми средства 
треба да издвојуваат заедниците на образованието 
и фондовите за непосредна детска заштита. 

Во идниот период прашањето околу образова-
нието и преквалификувањето на возрасните треба 
да биде грижа на сите образовни институции. 

Една од основните претпоставки за оствару-
вање на општествената функција на образованието 
е наставничкиот кадар, па затоа од страна на над-
лежните фактори треба да т ^ се посвети посебно 
внимание на консолидирањето, подобрувањето на 
квалификационата структура и стручното усовр-
шување на наставничкиот кадар. 

Да се изградат системски решенија за фи-
нансирање на културата. 

Треба да се обезбеди покривање на целата те-
риторија на Социјалистичка Република Македонија 
со радиопрограма, а прием на телевизиска програ-
ма да биде овозможен за 95% од населението. 

Посебна грижа на општествено-политичките за-
едници треба да претставува развитокот на биб-
лиотекарство^, особено на село, како и заштитата 
на спомениците на културата. 
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Во издавачката дејност треба да се настојува 
за проширување на тематската структура и за 
покрупни издавачки зафати: издавање на капи-
тални дела од историјата, јазикот и културното 
наследство. За оваа цел ќе биде потребно- поголемо 
ангажирање на банкарски средства, со поповолни 
услови. 

Поинтензивниот развој на научните гранки, што 
се од битно значење за општествениот и стопански 
напредок на Републиката, изготвувањето на про-
грама за научните истражувања, изградувањето 
поадекватен систем на финансирање на научните 
дејности и формирањето на постојани и стабилни 
извори на финансирање особено на фундаментал-
ните истражувања, како и радикалните вложувања 
во формирањето на научните кадри, треба да бидат 
основна ориентација во идниот период. Покрај тоа, 
потребни се натамошни настојувања за побрзо и 
поуспешно поврзување на научните дејности со по-
требите на стопанството м другите општествени 
дејности. 

Потребно е да се интензивира научноистражу-
вачката работа и во развојните служби на работ-
ните организации во областа на стопанството, ко-
ристејќи ги, притоа, и банкарските средства наме-
нети за оваа цел. 

Во наредниот период на , физичката и технич-
ката култура треба да и се посвети посебно внима-
ние, со оглед на недоволните вложувања и забаве-
ниот развиток на овие две дејности во изминатиот 
период. 1 

Во областа на здравственото осигурување и 
здравствената заштита на осигурениците посебно 
внимание треба да му се посвети на јакнењето 
на правата на работните луѓе на непосредно учест-
во во самоуправните заедници на осигурувањето, 
како и на обезбедувањето средства за остварување 
на тие права. 

Во идниот период активноста на здравствената 
служба за обезбедување на здравствена заштита 
да се насочи кон создавање на јасни економски 
односи меѓу заедниците за здравствено осигурува-
ње и здравствените установи, кои ќе овозможат 
рационалност и ефикасност во работата на здрав-
ствените организации. За остварување на овие це-
ли императивно се наметнува потребата од усовр-
шување на организацијата и забрзување развојот 
на интеграционите процеси, унапредување на само^ 
управните односи и распределбата на доход спо-
ред постигнатите резултати во здравствените ор-
ганизации* 

За зголемување на инвестиционите вложувања 
во здравствената заштита потребно е, при распре-
делбата на доходот во работните организации од 
оваа област, да се има ориентација и кон проши-
рена репродукција. Исто така, треба да се создаде 
можност за користење на кредити и за оваа намена. 

Во областа на социјалната заштита да се обез-
беди реален пораст на потрошувачката и да се из-
гради посоодветен систем на финансирање, кој ќе 
обезбеди поголема сигурност и стабилност на фи-
нансирањето во оваа област. 

Во областа на инвалидско-боречката заштита 
ќе се продолжи со натамошното подобрување на 
системот и материјалната основа. 

Адекватни решенија треба да се изнајдат и за 
регулирање правата на пензиско осигурување. Тре-
ба да се настојува за јакнење стабилноста на из-
ворите на средства за пензиите и обезбедување на 
сигурна материјална основа на пензионерите и ин-
валидите на трудот, врз база на долгорочно согле-
дување на материјалните можности на општеството, 
водејќи притоа сметка за економските критериуми 
при утврдувањето на пензиите. 

Потребно е сестрано да се испитаат економ-
ските можности и последиците од скратувањето на 
пензискиот стаж и старосната граница, за откупу-
вање на стажот и усогласување на спорните и 
новите тези. 

IV 
Политиката на побрз развиток на недоволно 

развиените републики и краишта, во сегашниот 
и идниот развиток, нужно останува основна ком-
понента на општествено-економските цели на раз-
војот и политиката на Југославија. 

Ефикасното остварување на ваквата политика 
треба и натаму да поаѓа од принципот на пости-
гање побрз развиток на недоволно развиените ре-
публики и краишта од средниот развиток што го 
реализира стопанството на целата земја. 

Фондот на Федерацијата за кредитирање на 
развитокот на недоволно развиените републики и 
краишта треба да остане како неопходна инсти-
туција за остварување политиката за побрз разви-
ток на недоволно развиените републики и кра-
ишта. 

Средствата на Фондот за кредитирање на не-
доволно' развиените републики и краишта и на-
таму треба да се формираат од постојани извори. 

Треба да се изгради метод на таков избор на 
системски решенија, кои ќе обезбедат директно 
формирање на утврдените средства на Фондот. 

Основицата, врз која ќе се формираат сред-
ствата на Фондот1, се смета дека би требало да 
биде остварениот доход на работните организации. 
Формирањето на средствата на Фондот на овој на-
чин би било тесно сврзано со развојот на стопан-
ството и постигнатите резултати. 

Во натамошното доизградување на системот 
треба да се истражат и подготват мерки што' ке 
овозможат укинување или менување на фискал-
ниот карактер на некои иструменти, како што се 
каматите на деловните фондови. 

Меѓутоа, укинувањето на каматите на делов-
ните фондови, како фискална давачка, може да 
стане само под услов ако истовремено се утврдат 
други постојани извори на средства со кои би се 
обезбедило извршувањето на уставните обврски 
на Федерацијата за обезбедување на побрз развој 
на недоволно развиените републики и краишта 
(Фонд за кредитирање развојот на недоволно раз-
виените републики и краишта и извршување на 
установените обврски на Федерацијата за нејзи-
ното учество во инвестициите во стопанството). 

V 
Во текот на 1969 година да се пристапи кон 

интензивно изготвување на нов среднорочен оп-
штествен план за развојот на СР Македонија. 

За извршување на оваа задача, претходно* да 
се изготви глобална концепција за правците на 
развојот. 

Работните организации и нивните самоуправни 
асоцијации треба да пристапат кон изработка на 
соодветни 'Долгорочни програми за развојот на од-
делни дејности и гранки -во стопанството. 

Исто така, за порационално организирање на 
општествените дејности и нивниот развој, неопход-
но е да се пристапи кон изработка на долгорочни 
развојни програми во согласност со концепциите на 
развитокот на стопанството и општествено-економ-
ските односи во целина. 

Републичките органи, општинските собранија, 
комората и другите асоцијации на производителите, 
синдикатот и работните организации треба да из-
готват свои конкретни акциони програми, со кои 
својата дејност да ја насочат кон спроведување 
интенциите на среднорочниот план, како и зада-
чите и ставовите на оваа резолуција. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2455 
26 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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316. 
Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на СРМ, на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 24 октомври 1968 
година, на седницата на Стопанскиот собор одр-
жана на 24 октомври 1968 година и на седницата на 
Просветно-културниот собор одржана на 12 ноем-
ври 1968 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ 
И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СРМ ЗА ПРАШАЊА НА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО 

ВО СР МАКЕДОНИЈА 

I 
Се образува Заедничка комисија на Репуб-

личкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот со-
бор на Собранието на СРМ за организирање, сле-
дење и координирање на активностите за реша-
вање проблемите на високото школство во СРМ 
со задача да ги организира, следи и координира 
активностите во врска со реформата на високото 
школство и да предлага мерки за решавање на 
проблемите во оваа област. 

II 
Комисијата има претседател и 20 членови, кои 

се избираат од редот на пратениците, јавните ра-
ботници, претставниците на Универзитетот — на-
ставници и студенти. 

III 
Комисијата да им поднесе извештај на собо-

рите, со предлози на мерки, најдоцна до 31 март 
1969 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 93 
13 ноември: 1968 година 

Скопје 

317. 
Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 24 октомври 1968 година, на сед-
ницата на Стопанскиот собор одржана на 24 ок-
томври 1968 година и на седницата на Просветно-
културниот собор одржана на 12 ноември 1968 го-
дина, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ 
И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СРМ ЗА ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕНО-ЕКО-

НОМСКАТА ПОЛОЖБА И СИСТЕМОТ НА 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА КУЛТУРАТА 

I 
Се образува Заедничка комисија на Репуб-

личкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот со-
бор на Собранието на СРМ за организирање, сле-

дење и координирање активностите за решавање 
проблемите од општествено-економската положба 
на културните дејности и системот на финанси-
рање на културата. " 

Покрај организирањето, следењето и координи-
рањето на овие активности, Комисијата има задача 
да им предложи на соборите мерки за решавање на 
проблемите од општествено-економската положба 
и системот на финансирање на културните деј-
ности. 

II 

Комисијата има претседател и 20 членови, кои 
се Избираат од редот на пратениците, културните 
и други јавни работници. 

Ш 

Комисијата да им поднесе извештај на собо-
рите, заедно со предлози на мерки, најдоцна до 1 
март 1969 година. 

IV 

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

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 94 
13 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

318. 
Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на СРМ, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 24 октомври 1968 
година, на седницата на Стопанскиот собор одр-
жана на 24 октомври 1968 година и на седницата 
на Просветно-културниот собор одржана на 12 
ноември 1968 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ 
И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СРМ ЗА ПРАШАЊА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

ВО СР МАКЕДОНИЈА 

I 

Се образува Заедничка комисија на Републич-
киот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор 
на Собранието на СРМ за организирање, следење 
и координирање на активностите за решавање про-
блемите на научните дејности во СРМ со задача 
да ги организира, следи и координира активностите 
во врска со проблемите на научните дејности во 
Републиката и да предлага мерки за нивно ре-
шавање. 

II 
Комисијата има претседател и 14 членови, кои 

се избираат од редот на пратениците, научните, 
културните и други јавни работници. 

Ш 

Комисијата да им поднесе извештај на собо-
рите со предлози на мерки најдоцна до Зо април 
1969 година. 

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

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави со ,,Службен весник на 
СРИ". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 95 
13 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

319. 
Врз •основа на член 2 од Одлуката за образу-

вање на заедничка комисија на Републичкиот, Про-
светно-културниот и Стопанскиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
за прашања на високото школство во Социјалис-
тичка Република Македонија, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Просветно-културниот 
собор, одржана на 12 ноември 1968 година и на сед-
ниците на Републичкиот и Стопанскиот собор, одр-
жани на 26 ноември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАН-
СКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ПРАШАЊА НА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Во Заедничката комисија се избираат: 
а) за претседател: 
Драги Тозија, пратеник на Просветно-култур-

ниот собор. 
б) за членови: 
1. Нада Печијареска, пратеник на Републич-

киот собор; 
2. Кочо Тулевски, пратеник на Републичкиот 

собор; 
3. Киро Џимревски, пратеник на Републичкиот 

собор; 
4. д-р Славчо Бахчеванџиев, пратеник на Про-

светно-културниот собор; 
5. Јордан Димевски, пратеник на Прооветно-

културниот собор; 
6. Славка Георгиева, пратеник на Просветно-

културниот собор; 
7. Бранко Шумански, пратеник на Стопанскиот 

собор; 
8. Ристо Стаменков, пратеник на Стопанскиот 

собор; 
9. Крсте Ангелевски, пратеник на Просветно-

културниот собор, на Сојузната скупштина; 
10. д-р Јовче Пановски, пратеник на Социјално-

здравствениот собор на Сојузната скупштина; 
11. д-р Благој Попов, ректор на Универзитетот 

во Скопје; 
12. д-р Петро Јанура, професор на Филозоф-

скиот факултет во Скопје; 
13. Борис Бре јаков, студент на Земјоделско-

шумарскиот факултет во Скопје; 
14. д-р Миле Недков, доцент на Правниот фа-

култет во Скопје; 
15. Никола Бошале, претседател на Републич-

ката заедница за образование; 
16. д-р Димитар Хрисохо, професор на Меди-

цинскиот факултет во Скопје; 
17. Љупчо Милевски, инженер во Рудници и 

железарница — Скопје; 
18. д-р Иво Пухан, професор на Правниот фа-

култет во Скопје; 

19. д-р Александар Христов, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје; 

20. Трендафил Ивановски, студент на Правниот 
факултет во Скопје. 

II. Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 100 
27 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

320. 
Врз основа &а член 2, од Одлуката за образу-

вање на заедничка комисија на Републичкиот, Про-
светно-културниот и Стопанскиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
за прашања од општествено-економската положба 
и системот на финансирање на културата, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Просветно-културниот 
собор одржана на 12 ноември 1968 година, и на 
седниците на Републичкиот и Стопанскиот собор 
одржани на 26 ноември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА ПРАШАЊА ОД 
ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА И 

СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
КУЛТУРАТА 

I. Во Заедничката комисија се избираат: 
а) за претседател: 
Д-р Иван Катарџиев, пратеник на Организаци-

оно-политичкиот собор. 
б) за членови: 
1. Владо Малевски, пратеник на Републичкиот 

собор; _ 
2. Кочо Битољану, пратеник на Републичкиот 

собор; _ 
3. Димитар Митрев, пратеник на Просветно-

културнирот собор; 
4. Марика Хаџи-Пецева, пратеник на Просвет-

но-кул ТЈФНИОТ собор; 
5. Сефедин Сулејмани, пратеник на Просветно-

културниот собор; 
6. Лазо Каровски, пратеник на Просветно-кул-

турниот собор; 
7. Ристо Џепаровски, пратеник на Стопанскиот 

собор; _ 
8. Шабан Хаџисабриу, пратеник на Стопанскиот 

собор; „ 
9. Коле Чашуле, пратеник на Просветно-култур, 

ниот собор на Сојузната скупштина; 
10. Јордан Леов, пратеник на Просветно-кул-

туркиот собор на Сојузната скупштина; 
11. Живко Василевски, член на Извршниот од-

бор на Републичката конференција на ССРНМ; 
12. Кирил Алексовски, член на Републичкиот 

совет на Сојузот на синдикатите на Македонија; 
13. Томе Момировски, претседател на Културно-

просветната заедница на Македонија; 
14. Томислав Чокревски, републички секретар 

за образование, наука и култура; 
15. д-р Горѓи Старделов, професор на Филозоф-

скиот факултет во Скопје; 
16. Борис Петковски, директор на Музејот на 

современа уметност во Скопје; 
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17. Ацо Алексиев, главен уредник на РТВ — 
Скопје; 

18. Бранко Пендовски, заменик на директорот 
на Издавачкото претпријатие „Култура" — Скопје; 

19. Илија Милчин, артист во Македонскиот на-
роден театар — Скопје; 

20. Тома Прошев, наставник на Високата му-
зичка школа во Скопје. 

II. Оваа одлука влегува во сила со донесу-
вањето, а ке се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 101 
27 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

321. 
Врз основа на член 2 од Одлуката за образу-

вање на заедничка комисија на Републичкиот, Про-
светно-културниот и Стопанскиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
за прашања на научните дејности во Социјалис-
тичка Република Македонија, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Просветно-културниот 
собор одржана на 12 ноември 1968 година, и на сед-
ниците на Републичкиот и Стопанскиот собор, одр-
жани на 26 ноември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАН-
СКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 3|А 
ПРАШАЊА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Во Заедничката комисија се избираат: 
а) за претседател; 
инж. Светислав Прокопиев, пратеник на Сто-

панскиот собор. 
б) за членови: 
1. д-р Славчо Бахчеванџиев, пратеник на Про-

светно-културниот собор; 
2. д-р Никола Узунов, пратеник на Просветно-

културниот собор; 
3. Смиле Смилевски, пратеник на Просветно-

културниот собор; 
4. Цветан Аврамовска пратеник на Републич-

киот собор; 
5. Данчо Зографски, пратеник на Стопанскиот 

собор; 
6. Јегени Бесник, пратеник на Републичкиот 

собор; 
7. д-р Никола Мицев, пратеник на Просветно-

културниот собор на Сојузната скупштина; 
8. д-р Фрањо Бачиќ, проректор на Универзи-

тетот во Скопје; 
9. д-р Горѓи Филиповски, професор на Земјо-

делско-шумарскиот факултет во Скопје; 
10. Стојан Маткалиев, потпретседател на Сто-

панската комора на Македонија; 
11. Бранка Трпевска, инжерен во „ОХИС" — 

Скопје; 
12. д-р Јордан Миладинов, професор на Архи-

тектонско-градежниот факултет во Скопје; 
13. Јорданка Хаџиште, научен соработник во 

Хидробиолошкиот завод во Охрид; 
14. Лазо Соколов, директор на Економскиот ин-

ститут во Скопје. 

И. Оваа одлука влегува во сила ро донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 102 
27 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

322. 
Врз основа на член 71 став 4 од Основниот за-

кон за финансирање на општествено-политичките 
заедници („Службен лист на СФРЈ" бр. 31/64, 33/64, 
28/66, 1/67 и 54/67), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор одржана на 26 ноември 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
26 ноември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА 

I 

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 
за патишта, донесен од Управниот одбор на Фон-
дот на седницата одржана на 28 јуни 1968 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 99 
27 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

323. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

Одлуката за воведување вонреден придонес на под-
рачјето на Комуналната заедница за здравствено 
осигурување на земјоделците во Ресен, донесена 
од Собранието на заедницата под број 06-147 („Слу-
жбен гласник на општина Ресен" бр. 8/67), по одр-
жаната јавна седница на 1 ноември 1968 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за ^воведување 
вонреден придонес за здравствено осигурување на 
земјоделците во Ресен донесена од Собранието на 
заедницата не била во согласност со Законот за 
здравствено осигурување на земјоделците („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 14/67). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СР Македонија" и во „Службен гласник 
на општина Ресен". 

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена 
иницијатива, а по повод барањето на Одделението 
за финансии на Собранието на општината Ресен, 
со решение у. бр. 86/67 од 12 април 1968 година, 
поведе постапка за оценување согласноста на Од-
луката за воведување вонреден придонес за здрав-
ствено осигурување на земјоделците на подрачјето 
на општината Ресен со Законот за здравственото 
осигурување на земјоделците. Во текот на постап-
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ката Уставниот суд на Македонија најде дека со 
оваа одлука на Собранието на Комуналната заед-
ница на социјалното осигурување на земјоделците 
во Ресен, заради обезбедување на основно здрав-
ствено осигурување на земјоделските осигуреници, 
бил утврден вонреден придонес во паушален износ 
од 20 нови динари по осигурено лице. 

Според мислењето на Судот, придонесите за 
основното здравствено осигурување на земјодел-
ците се определуваат, согласно Законот, по стапки 
и паушални износи со оглед на категоријата на 
земјоделските осигуреници од кои се наплатува 
придонесот. Бидејќи вонредниот придонес за здрав-
ствено осигурување' на земјоделците претставува 
дел од средствата на фондот1 за основното здрав-
ствено осигурување, Уставниот суд застана на ста-
новиште дека тој . треба да се утврдува на ист на-
чин како и придонесот на основното здравствено 
осигурување. 

Поради ова, Уставниот суд на Македонија ут-
врди дека определувањето на вонредниот придонес 
за здравствено осигурување на земјоделците само 
во паушален износ за секој земјоделски осигуре-
ник не е во согласност со одредбите на член 2 
од Законот за здравственото осигурување на зем-
јоделците со кои е предвидено дека здравственото 
осигурување на земјоделците се поставува врз на-
челата на взаемност, солидарност и самофинанси-
рање во рамките на заедниците за здравствено оси-
гурување на земјоделците како самостојни органи-
зации на осигурениците земјоделци, како и со од-
редбите на член 43 од истиот закон со ко] се 
предвидени основите за определување на придоне-
сите за бсновното здравствено осигурување на зем-
јоделците. 

У. бр.86/67 
1 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија 
Перо Коробар, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Булатовиќ Војислав од Битола, ул. „Питу Гули" 
бр. 1, поднесе во' овој суд тужба за развод на 
бракот против Јевсејева, родена Лемехова Фаина 
од Битола, а сега со непозната адреса. Бидејќи ту-
жената е во неизвесност се поканува во срок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ" да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противен случај ќе му се одреди 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 699/68. (75) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Јелена Секулова Коцева од Кочани поднесе 
до овој суд тужба за развод на бракот против Јор-
дан Коцев од Кочани, а сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот не се познати се повикува во срок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противно, судот по службена долж-
ност ќе му го одреди за застапник Миле Ѓорѓиев, 
приправник при Окружниот суд — Штип, и делото 
ќе се разгледа во неговото отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 360/68. (77) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

При Општинскиот суд во Кавадарци е покре-
ната постапка за амортизација на чек бр. 970678, 
издаден од Комерцијалната банка во Неготино, на 
износ од 2.000 нови динари, на име Јованче Секулов 
од село Прждево, општина Неготино. 

Се поканува секој што има интерес чекот да 
не се поништи или кој' го поседува по било кој 
основ, дд соопшти на овој суд и да стави приго-
вор против поништувањето во срок од 30 дена 
по објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ". Во противно по истекот на горниот срок 
чекот ќе се смета за поништен. 

Од Општинскиот суд во Кавадарци, Р. бр. 
846 од 28. X. 1968 год. (76) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. У.1968 година, страна 294, реден број 18, е 
запишано основање на Продавница број 23, со се-
диште во село Оризари, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
колонијални и прехранбени стоки, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Славе Бога-
тинов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа поднесената пријава бр. 1603 од 7. V. 1968 
година од директорот на претпријатието, одлуката 
бр. 1571 од 3. V. 1968 година , на работничкиот со-
вет на истото и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 
1968 година на Санитарната и трудовата инспек-
ција на Собранието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 206/68. (1507) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 294, реден број 17, е 
запишано основање на Продавница број 29, со се-
диште во село Оризари, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
колонијално-прехранбени сток(и, текстилни стоки и 
сите видови електро-стоки со железарија. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија*' 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Томе Граме-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот1 совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната Кочани. 

Од Окружниот1 стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 207/68. (1508) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 294, реден број 16, е 
запишано основање на Продавница број 8, со се-
диште во Кочани, ул. „Гоце Делчев" бр. 15. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
колонијални и прехранбени стоки, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 
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Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Горѓи Мијов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната инспекција на Собранието на 'општи-
ната — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 208/68. (1509) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 293, реден број 15, е за-
пишано основање на Продавница број 5, со се-
диште во Кочани, ул. „Димитар Влахов" бр. 81. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите 'видови колонијални стоки и алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Благој Весе-
линов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат1 овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот 
основа одлуката бр. 1571* од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 209/68. (1510) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 295 реден број 25 е за-
пишано основање на Продавница број 38, со се-
диште во1 село Облешево, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови мешани стоки и алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Дончо Митев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот број 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на 
Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 210/68. (1511) 

Окружниот стопански суд; во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 295, реден број 22, е 
запишано основање на Продавница број 34, со се-
диште во е. Г. Подлог, Кочанско. 

Продавницата ќе 'врши продажба на мало на 
сите видови мешани стоки и алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Белон Велков 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го- обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот број 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 211/68. (1512) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 295, реден број 23 е за-
пишано основање на Продавница, со седиште во 
село Мојанци, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови мешани стоки, алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на мало и големо „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Радослав Ди-
митре®, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 
1968 година на работничкиот совет на работната 
организација и записникот број 03-1549/1 од 1. IV. 
1868 година на Санитарната инспекција на Собра-
нието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 212/68. (1513) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 295, реден број 24, е 
запишано основања на Продавница број 32, со се-
диште во село Д. Подлог, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите (видови мешани стоки и алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Илија Дими-
тров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 
1968 година на работничкиот совет на работната 
организација и записникот број 03-1549/1 од 1. IV. 
1968 година на Санитарната инспекција на Собра-
нието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд 'во Штип, Фи. 
бр. 213/68. * (1514) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 296, реден број 3, е 
запишано основање на Продавница број 41, со се-
диште во село Теранци, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и електро-железарски стоки. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Благој Јанев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната заедница и за-
писникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Са-
нитарната, пазарната и трудовата инспекција на 
Собранието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 214/68. (1515) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 296, реден број 30, е 
запишано основање на Продавница број 42, со се-
диште во село Кучичино, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и електро-желозарски стоки. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Милан Гицов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на 
Собранието на општината — Кочани. 

Сд Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 215/68. (1516) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 296, реден број 29, е 
запишано основање на Продавница број 40, со се-
диште во село Соколарци, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
кол они ј а лно-прехранбени стоки, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и електро-железарски стоки. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Лазар Трифу-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната, пазарната и трудовата инспекција 
на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 216/68. (1517) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 296, реден број 28, е 
запишано основање на Продавница број 43, со се-
диште во село Спанчев©, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и електро-железарски стоки. 

Продавницата е основана од Трговската работна 
организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на Продавницата е Драги Митев, 
кој не е овластен да ја потпишува, Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 
1968 година на работничкиот совет на работната ор-
ганизација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 
1968 година на Санитарната, пазарната и трудо-
вата инспекција на Собранието на општината — 
Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 217/68 (1518) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 295, реден број 27, е 
запишано основање на Продавница број 44, со се-
диште во село Бање, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и електро-железарски стоки. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Блаже Мана-
с о в , кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го- 'обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 
1968 година на работничкиот совет на .работната 
организација и записникот на Санитарната и па-
зарната инспекција на Собранието' на општината 
— Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 218/68. (1519) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 295, реден број 26, е 
запишано основање на Продавница број 47, со се-
диште во село Чифлик, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и без 
алкохолни пијалоци и електро-железарски стоки. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Спиро Спасов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 
1968 година на работничкиот совет на работната 
организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 
1968 година на Санитарната инспекција на Со-
бранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 219/68. (1520) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 297, реден број 36, е 
запишано основање на Продавница број 11 а и Иб, 
со седиште во Кочани, ул. „Маршал" Тито" бр. 12. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
кожна галантерија, детски украси и играчки, коз-
метички и парфимериски стоки. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија5' 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Грозда Шалева, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич^ 
ното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 
1968 година работничкиот совет на работната орга-
низација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 
година на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 220/68. (1521) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 296, реден број 34, е 
запишано основање на Продавница број 15, со се-
диште во Кочани, ул. „Гоце Делчев" бр. 5. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
текстил, текстилна и галантериска стока и трико-
тажа. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Киро Соколов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
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њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната,пазарната и трудовата инспекција на 
Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. 
бр. 221/68. ' <1522) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7 V. 1968 година, страна 296, реден број 33, е 
запишано основање на Продавница број 35, со се-
диште во Кочани, ул. „Шатровиќ". 

Продавницата ќе 'врши продажба на мало на 
колонијално-прехранбени стоки и алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Цветко Ристов-
ски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната и пазарната инспекција на Собранието 
на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд ВО1 Штип, Фи. 
бр. 222/68. (1523) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 196в година, страна 296, реден број 32, е 
запишано основање на Продавница број 39, со се-
диште во село Чешиново, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
колонијално-прехранбени стоки и алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Васил Мали-
нов, кој не^ е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 223/68. (1528) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 298, реден број 41, е 
запишано основање на Продавница бр. 20, со се-
диште во Кочани, ул. Карл Маркс" бр. 48. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
железарски, стаклареки и порцелански стоки и гу-
мени електроматеријали. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Киро Христов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето' ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 

Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на 
Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 224/68. < (1525) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 298, реден број 43, е 
запишано основање на Продавница бр. 13, со се-
диште во Кочани, ул. „Маршал Тито" бр. 51. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови железарска галантерија, електро-ма-
теријали, стакло и порцелан. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Мијалче Тенев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 225/68. (1526) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 297, реден број 40, е 
запишано основање на Продавница број 26, со се-
диште во село Зрновци, Кочанско1. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови текстилна, трикотажна и конфекциска 
стока. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Благој Ива-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната и пазарната инспекција на Собра-
нието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 226/68. (1527) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 297, реден број 39, е 
запишано основање на Продавница број 16, со се-
диште во Кочани, ул. „Димитар Влахов" бр. 48. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови текстилна, трикотажна и конфекциска 
стока. 

Раководител на продавницата е Павле Анге-
лов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие, Трговска работна органи-
зација на големо и мало „Нова трговија" од Ко-
чат ! . 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната, пазарната и трудовата инспекција 
на Собранието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 227/68. (1528) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 297, реден број 37, е за-
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пишано основање на Продавница број 50, со се-
диште во Кочани, ул. „Маршал Тито" бр. 20. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
текстилна, трикотажна и конфекциска стока, стакло 
и порцеланка стока и електро-дифизиска стока. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани, 

Раководител на продавницата е Ацо Стефанов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа . одлуката бр. 1571 од 3. V. 
1968 година на работничкиот совет на работната 
заедница и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 
година на Санитарната, пазарната и трудовата ин-
спекција на Собранието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 228/68. (1529) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. V. 1968 година, страна 297, реден број 35, е 
запишано основање на Продавница број 54, со се-
диште во Кочани, ул. „Маршал Тито'" бр. 14. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
детска трикотажа и сите видови текстилни и кон-
фекциски стоки. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Јана Н. Ан-
гелова, која не е овластена да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното- претпријатие. 

Впишувањето, на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 
1968 година и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 
1968 година на Санитарната,пазарната и трудовата 
инспекција на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи 
бр. 229/68. а 5 3 0 ; 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1968 година, страна 299, реден број 50, е 
запишано основање на Продавница бро<ј 22, со Се-
диште во Кочани, ул. „Индустриска" бб. 

..Продавницата ќе врши продажба на мало на 
градежни материјали. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. . 

Раководител на продавницата е Димитар Сто-
јанов, ко ј не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе- го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 
1968 година на работничкиот совет на претприја-
тието и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 
година на Санитарната, пазарната и трудовата ин-
спекција на Собранието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 230/68. (1531) 

Окружниот стопански суд во. Штип објавува 
дека во. регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1968 година, страна 299, реден број 47, е за-
пишано основање на Продавница број 52, со седи-
ште во село Чешиново, Кочанско'. 
. Продавницата ќе врши: продажба на мало на 

сите видови железарски стоки, стакло, порцелан, 
пластична и гумена стока. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Трајчо Тодо-
ров, кој не е овластен Да ја потпишува, Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571. од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на 
Собранието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 231/68. (1532) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1968 година, страна 299, реден број 49, е 
запишано основање на Продавница број 19, со се-
диште во Кочани, ул. „Димитар Влахов" бр. 45. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
железарска галантерија, електроуреди, пластика, 
стакло и порцелан. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од, Кочани. 

Ракоѕодител на продавницата е Љупчо заха-
риев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр, 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната заедница и за-
писникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година , на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 232/68. (1533) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во. регистарот на стопанските организации, 
на 15. V. 1968 година, страна 298, реден број 46, 
е запишано основање на Продавница бр. 37, со 
седиште во Кочани, ул. „Питу Гули" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
намештај. , <• 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трго-
вија" од Кочани. 

Раководител на продавницата е Јордан Кру-
мов, кој не̂  е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лиџа на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година 
на работничкиот совет на работната организација 
и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 
Санитарната, пазарната и трудовата инспекција, на 
Собранието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд- во Штип Фи. 
бр. 233/68. (1534) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. V. 1968 година, страна 297, реден број 38, 
е запишано основање на Продавница број 15, со 
седиште во Кочани* ул. „Маршал Тито" бр. 49. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
водоинсталатерски стоки, сите видови аналински 
и земјени бои и ловџиски прибор. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Методи Каран-
филов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица' на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на 



6 декември 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 41 — Стр. 671 

Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на 
Собранието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 234/68. (1535} 

Окружниот стопанска! суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. V. 1968 година, страна 298, реден број 42, е 
запишано основање на Продавница број 17, со се-
диште во Кочани, ул. „Раде Кончар" бр, 1. 

Продавницата ќе врши продажба на мало' на 
сите видови железарска галантерија, електро-мате-
ријали, стакло и порцелан. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Ефрем Крстев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го -обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 1571/3. V. 1968 година на работ-
ничкиот совет на работната организација и запис-
никот бр. 03-3549/1 од 1- IV, 1968 година на Пазар-
ната, санитарната и трудовата' инспекција на Со-
бранието- на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 235/68. (1536) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1968 година, страна 298, реден број 44, 
е запишано основање на Продавница број 24, со 
седиште во Кочани, ул. „Раде Кончар" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови резервни делови, автомобили и сите видови 
на возила. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трго-
вија" од Кочани. 

Раководител на продавницата е Добре Нанев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-1549/1 од, 1. IV. 1968 година на 
Санитарната и пазарната инспекција на Собра-
нието на општината Кочани. Од Окружниот стопански суд во Штип, „ Фи. 
бр. 236/68. <1537) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1968 година, страна 298, реден број 45, е 
запишано основање на Продавница број 28, со се-
диште во село Зрновци, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови железарска галантерија, електро-материјали, 
стакло и порцелан. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Киро Милев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 
1968 година на работничкиот совет на работната 
организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 
1968 година на Санитарната инспекција на Собра-
нието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 237/68. (1538) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1Ѕ68 година, страна 298, реден број 48, е 

запишано основање на Продавница број 25, со се-
диште во Кочани, ул. „Раде Кончар" бр. 45. 

Продавницата ќе врши продажба на сите видови 
намештај и стакло. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Ристо Геор-
гиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното1 претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на 
роботничкиот совет на претпријатието и записни-
кот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитар-
ната, пазарната и трудовата инспекција на Со-
бранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 238/68, (1539) 

Окружниот стопански суд во ' Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1968 година, страна 299, реден број 51, е 
запишано основање на Продавница број 23, со се-
диште во Кочани, ул. „Индустриска" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови градежни материјали. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Стојан Ефре-
мов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 1603 од 7. V. 1968 година на 
работничкиот совет на работната заедница и за-
писникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1868 година на Са-
нитарната инспекција на Собранието на општината 
— Кочани. • 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 241/68. (1540) 

КОНКУРСИ 
ИНДУСТРИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 39 ПРЕРА-
БОТКА НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ „ПЛАСТИКА" 

—4 СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за директор на претпријатието 

(реизборност) 
Кандидатите покрај општите услови од ОЗРО 

треба да ги исполнуваат и следните услови: 
1. да има висока школска подготовка со 5 го-

дини работна практика и дре години во струката, 
2. да има виша школска подготовка со 10 гог 

дини работна практика и 3 години во струката, 
3. да има средна стручна подготовка со 15 го-

дини работна практика од кои 10 години на рако-
водно работно место и 5 години во струката, 

4. да не се осудувани за кривични дела наве-
дени во чл. 55 од Основниот закон за претприја-
тијата, 

5. со судска одлука да не им е забрането вр-
шење на должноста директор. 

Кандидатите се должни со молбите да подне-
сат и кратка биографија за движењето во службата. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личните доходи на претпријатието. 

Некомплетирани документи комисијата нема да 
зема предвид при разгледувањето. 

Молбите заедно со сите документи да се до-
стават до Конкурсната комисија „ПЛАСТИКА", 
Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 164а. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во дневниот печат. 
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Комисијата за кадровски работи при Устано-
вата со самостојно финансирање — Медицински 
центар Куманово, врз основа на чл. 4 и 5 од За-
конот за задолжително примање на приправници 
иа работа во работните организации и Одлуката 
на управниот одбор, донесена на седницата од 27. 
XI. 1968 год. 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на приправник и тоа: 
1. Еден приправник забен техничар со завр-

шено среднозаботехничко училиште. 
Со молбите кандидатите треба да ги достават 

следните документи: 
а) доказ за завршена школска наобразба, 
б) потврда од Заводот за запослување на работ-

ниците дека кандидатот е без работа и од кога. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 
Некомплетираните молби нема да се земаат 

предвид. 
Молбите таксирани со 0,50 пари таксена марка 

се доставуваат до Комисијата за кадровски рабо-
ти при Медицинскиот центар Куманово, соба 
бр. 33. 2176 

Од Комисијата за кадровски 
работи 

Врз основа на членот 79 од Статутот на Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, Управниот одбор на Заводот 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следниве работни места во За-
водот: 

1. Тројца контролори во Групата за исплата 
на пензиски примања; 

2. Двајца ликвидатори во Групата за исплата 
. на пензиски примања, и 

3. Еден приправник. 
У с л о в и : 
— за работното место под 1 — виша економ-

ска школа и 5 години практика; 
— за работното место под 2 — средно економ-

ско училиште и 3 години практика, и 
— за работното место под 3 — средно еко-

номско училиште. 
Молбите се доставуваат до Републичкиот завод 

за социјално осигурување — Скопје. Со молбите 
треба да се достават: извод од матичната книга на 
родените, уверение за здравствената положба, дип-
лома за степенот на образованието, а за работните 
места под 1 и 2 и доказ за движењето во служ-
бата. 

Некомплетираните молби нема да се земат пред 
вид. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците во За-
водот. 

Приемот за работните места под 1 и 2 е усло-
вен со претходна тримесечна пробна работа. 

Конкурсот останува отворен до пополнувањето 
на работните места. 2177 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

— СКОПЈЕ 

Конкурсната комисија на Окружниот стопански 
суд во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за еден дактилограф I класа 
У с л о в и : 
1. завршено УШ одделение и дактилографски 

курд, 
2. најмалку три години работна практика. 
Молбите, таксирани со 0,50 денари таксени 

марки и потребните документи, се доставуваат до 
Конкурсната комисија на судот. 

Нецелосно поднесените документи нема да би-
дат земени во обзир и разгледани. 

За времето на разгледувањето пријавените кан-
дидати ќе бидат дополнително известени. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Од Конкурсната комисија 

(2175) 

СОДРЖИНА 
Страна 

312. Закон за минималниот личен доход на 
работниците — — — — — —» — — 649 

313. Закон водниот придонес во 1969 година 650 
314. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за основното училиште — — — 651 
315. Резолуција за економската политика и 

мерките за натамошна реализација на Оп-
штествениот план за развојот на СР Ма-
кедонија од 1966 до 1970 година — — — 656 

316. Одлука за образување на Заедничка ко-
мисија на Републичкиот, Просветно-кул-
турниот и Стопанскиот собор на Собра-
нието на СРМ за прашања на високото 
школство во СР Македонија — — — — 663 

317. Одлука за образување на Заедничка ко-
мисија на Републичкиот, Просветно-кул-
турниот и Стопанскиот собор на Собра-
нието на СРМ за прашања од општествено-
економската положба и системот на фи-
нансирањето на културата — —« — — 663 

318. Одлука за образување на Заедничка ко-
мисија на Републичкиот, Просветно-кул-
турниот и Стопанскиот собор на Собра-
нието на СРМ за прашања на научните 
дејности во СР Македонија — — — — 663 

319. Одлука за избор на претседател и членови 
на Заедничката комисија на Републичкиот, 
Просветно-културниот и Стопанскиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за прашања на висо-
кото школство во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 664 

320. Одлука за избор на претседател и членови 
на Заедничката комисија на Републичкиот, 
Просветно-културниот и Стопанскиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Ре- . 
публика Македонија, за прашања од оп-
штествено-економската положба и систе-
мот на финансирање на културата — — -664 

321. Одлука за избор на претседател и членови 
на Заедничката комисија на Републичкиот, 
Просветно-културниот и Стопанскиот со 
бор на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, за прашања на науч-
ните дејности во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 665 

322. Одлука 31 потврдување Статутот на Ре-
публичкиот фонд за патишта — — — 665 

323. Одлука на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 86/67 од 1 ноември 1968 година — — 665 

Издавач: »Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје ул. „29 ноември" бр. 10а 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 
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