
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 31 октомври 1973 
С к о п ј е 

Број 37 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
6 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за завршната сметка на 
Републичкиот буџет за 1972 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 9 октомври 1973 година. 

Број 03-2453 
10 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
БУЏЕТ ЗА 1972 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Во 1972 година остварените приходи и потро-

шените средства изнесуваат и тоа: 
Вкупен износ на остварените при-

ходи според билансот на приходите 
на Републичкиот буџет 1.403.612.033 

Вкупен износ на извршениот рас-
поред на приходите на Републичкиот 
буџет 1.403.612.033 

Остварени приходи за други по-
треби на Републиката 71.369.239 

Извршени расходи за други потре-
би на Републиката 46.724.309 

Имобилизирани средства — оства-
рени над распоредените во 1971 го-
дина 23.844.930 

Непотрошени средства за други 
потреби на Републиката 800.000 

Член 2 
Остварувањето на приходите по Републичкиот 

буџет и нивниот распоред по основни намени е да-
ден во следниот преглед на извршувањето на би-
лансниот дел од буџетот за 1972 година. 

П Р Е Г Л Е Д 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ ОД БУЏЕТОТ 

I ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ 

11 

12 

21 

111 
113 

121 

211 
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62 

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ БУЏЕТ 
ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 
Придонес од личен доход од работен однос: 
— Придонес од личен доход од работен однос 
— Придонес од личен доход од работен однос по 

додатна стапка на примањата на вработените 
пензионери и продолжена работа 

Придонес од личен доход од земјоделска дејност: 
— Придонес од личен доход од земјоделска дејност 

ВКУПНО ВИДОТ 1 ПРИДОНЕСИ: ^ ^ ^ 
ВИД 2. ДАНОЦИ 
Данок на промет: 
— Републички данок на промет на стоки на мало 
— Основен данок на промет 

ВКУПНО ВИДОТ 2 ДАНОЦИ: 

58.300.000 58.300.000 58.948.675 

11.000.000 11.000.000 12.524.309 

14.900.000^ 14.900.000 12.636 101 
84.200.000 84.200.000 84.109.085 

39.000.000 39.000.000 58.844.930 
938 800.000 1.014.679.000 996.398.579 
977.800.000 1.053.679.000 1.055.243.509 

ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ 
РАЗНИ ПРИХОДИ 

Други разни приходи 260.000 260.000 1.442.782 
ВКУПНО ВИД 6 ПРИХОДИ НА ОРГА-
НИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ: 260.000 260.000 1.442.782 
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712 

92 

ВИД 7. Д О П О Л Н И Т Е Л Н И СРЕДСТВА 
Општи дополнителни средства: 
— Општи дополнителни средства во определен износ 

В К У П Н О ВИД 7 Д О П О Л Н И Т Е Л Н И 
С Р Е Д С Т В А : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

329.910.000 329.910.000 329.910.000 

329.910.000 329.910.000 329.910.000 

ВИД 9. П Р Е Н Е С Е Н И СРЕДСТВА 
Наплатени приходи од поранешни години 

В К У П Н О ВИД 9 П Р Е Н Е С Е Н И 
СРЕДСТВА: ^ ^ ^ ^ 

3.500.000 3.500.000 4.275.896 

3.500.000 3.500.000 4.275.896 

В К У П Н О П Р И Х О Д И З А РАСПОРЕД 
(ВИДОВИ 1 ДО 9 ) : ^ „ ^ „ „ 1.395.670.000 1.471.549.000 1.474.981.272 

01—2 

02—1 

02—2 

03—-1 

03—2 

04—1 

05—2 

07—2 

09—2 

10—2 

13—1 

И. О П Ш Т РАСПОРЕД Н А П Р И Х О Д И Т Е 
ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈН ОСТ НА О Б Р А З О -
ВАНИЕТО И В О С П И Т У В А Њ Е Т О 
Средства распоредени во определен износ 

В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 01: 
21.222.000 21.222.000 21.170.156 
21.222.000 21.222.000 21.170.156 

02—2—1 
02—2—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 02. Н А У Ч Н А ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 
Средства распоредени во определен износ 
— за редовна дејност 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 

В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 02: 

27.500.000 27.500.000 31.072.163 

2.005.000 2.005.000 2.005.000 
3 . 7 6 5 . 0 0 0 ^ 3 .765 .000^^732 .862 

33.270.000 33.270.000 33.810.025 

03—2—1 
03—2—2 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 03 - К У Л Т У Р Н О - П Р О С В Е Т -
НА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 
Средства распоредени во определен износ: 
— за редовна дејност 
— за посебни намени 
(освен за инвестиции) 

В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 03: 

9.616.000 9.616.000 

10.315.000 10.315.000 

^3.905.700^^3.905.700^ 
23.836.700 23.836.700 

9.332.727 

10.315.000 

^3.903.561 
23^551.288 

04—2—1 
04—2—2 

05—2—2 

07—2—1 
07—2—2 
07—2—3 

ОСНОВНА Н А М Е Н А 04. С О Ц И Ј А Л Н И Г Р И Ж И 
Средства распоредени во процент од сите или од-
делни видови на приходи 
— за редовна дејност 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 

В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 04: 

1.660.000 
3.638.000 

35.077.000 

1.660.000 
3.638.000 

34.489.768 

1.570.499 
3.638.000 

33.866.971 
40.375.000 39.787.768 39.075.470 

ОСНОВНА НАМЕНА 05. ЗДРАВСТВЕНА З А Ш Т И Т А 
Средства распоредени во определен износ: 
За посебни намени (освен за инвестиции) 

В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 05: 
22.830.000 23.417.232 23.322.676 
22.830.000 23.417.232 23.322.676 

ОСНОВНА НАМЕНА 07 - Р А Б О Т А НА 
Д Р Ж А В Н И Т Е ОРГАНИ 
Средства распределени во определен износ: 
— за редовна дејност 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 
— за намените што нема да се распределат според 

други основни намени 
В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 07: 

94.464.000 94.464.000 94.464.000 
53.496.000 55.146.000 54.483.356 

1.950.000 1.950.000 1.950.000 
149.910.000 151.560.000 150.897.356 

ОСНОВНА НАМЕНА 09. О П Ш Т И Д О П О Л Н И Т Е Л Н И 
СРЕДСТВА З А ДРУГИ О П Ш Т Е С Т В Е Н О - П О Л И -
Т И Ч К И З А Е Д Н И Ц И 
Средства распоредени во определен износ: 

В К У П Н О ОСНОВНА Н А М Е Н А 09: 
791.135.000 867.014.000 867.104.000 
791.135.000 867.014.000 867.104.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 10. Н А М Е Н С К И Д О П О Л Н И -
Т Е Л Н И СРЕДСТВА З А ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И З А Е Д Н И Ц И 
Средства распоредени во определен износ 

В К У П Н О ОСНОВНА НАМЕНА 10: 
62.596.000 62.596.000 62.596.000 
62.596.000 62.596.000 62.596.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА О П Ш Т Е -
С Т В Е Н О - П О Л И Т И Ч К И Т Е О Р Г А Н И З А Ц И И И 
З Д Р У Ж Е Н И Ј А Т А НА ГРАЃАНИ 
Средства распоредени во процент од сите или 
одделни приходи 28.400.000 28.400.000 28.400.000 
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13—2 Средства распоредени во определен износ 7.561.000 7.561.000 7.559.153 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 13: ^ 35.961.000 35.961.000 35.959.153 

ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 
Средства распоредени во определен износ: 

14—2—21 - за тековни вложувања 4.910.000 6.260.000 6.251.321 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 14: ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 . 9 1 0 . 0 0 0 6.260.000 6.251.821 

ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНВЕСТИЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО 

16—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи 10.800.000 10.800.000 7.814.369 

16—2 Средства распоредени во определен износ: 
16—2—21 За тековни вложувања 118.350.000 113.350.000 100.398.388 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 16 ^ ^ ^ ^ 1 2 9 Д 5 0 . 0 0 0 124.150.000""108.212.757 

ОСНОВНА НАМЕНА 17. БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

17—2 Средства распоредени во определен износ ^15.438.290 15.438.290 15.247.304 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 1 7 : ^ ^ ^ 15.4387290 157438.290 15^247.304 

ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУВАЊЕ 
ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

18—1 Средства распоредени во процент од сите или од-
делни приходи ^^4.736.010 4.736.010 4.737.425 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 18: ^ ^ 4.736.010 4 .̂736.010 477377425 

ОСНОВНА НАМЕНА 19. НЕРАСПОРЕДЕНИ 
ПРИХОДИ 
Средства распоредени во определен износ 

19—2—21 Средства распоредени во тековната буџетска ре-
зерва и средства за поставување на нови работници 10.000.000 12.000.000 11.221.005 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 1 9 : ^ ^ ^ ^ ^ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 12.000.000 11.221.005 

ОСНОВНА НАМЕНА 20. НАДОМЕСТОК НА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО 

20—2 Средства распоредени во определен износ 300.000 300.000 455 597 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 2 0 : ^ ^ ^ 300.000 300.000 455^597 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАС-
ПОРЕДЕНА ПРИХОДИ (ОСНОВНИ 
НАМЕНИ 01 до 2 0 ) : ^ ^ 1.345.670.000 1.421.549.000 1.403.612 033 

СРЕДСТВА РАСПОРЕДЕНИ ВО ОПШТИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ 
ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ НА РЕПУБЛИКАТА 

— Републичка заедница на образованието и тоа: 
а) за инвестиции во основното школство 
б) за подобрување на материјалната состојба на студентите за 

сместување и исхрана, опремување и други инвестициони вло-
жувања за студентскиот стандард 

— за адаптација и опремување на студентски домови 
-— за учество во опремувањето на средните училишта 
— за изградба на културни домови 
— за учество во изградбата на станови за повратници 
— за учество во реализацијата на дел од инвестиционата програма 

на Радио-телевизија — Скопје 
— за поддржување на инвестиционата програма на НИП ,.Нова Ма-

кедонија" 
— за учество во инвестиционите вложувања во здравството 
— за адаптација и проширување на училиштето за внатрешни ра-

боти, изградба на градежните премини, набавка на пловни објек-
ти и за други потреби на Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи 

— за потребите на општонародната одбрана 
— за учество во заштитата на спомениците на културата 
— за учество во доградувањето и опремувањето на домовите на 

техничката култура 
— за учество во инвестиционите вложувања во физичката култура 
— за инвестиции и опрема на републичките органи на управата 
— имобилизирани средства што ќе се остварат над распоредените 

во 1971 година 
— непотрошени средства за други потреби на Републиката 

Вкупно распоредени п р и х о д и : ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

7.700.000 7.700.000 8.767.016 

3.300.000 3.300.000 3.757.293 
3.000.000 3.000.000 3.000.000 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 
6.000.000 6.000.000 5.200.000 
4.000.000 4.000.000 4.000.000 

4.000.000 4.000.000 4.000.000 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 
4.000.000 4.000.000 4.000.000 

7.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 
1.000.000 

4.000.000 

7.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 
1.000.000 

7.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

500 ООО 
1.000.000 
1.000.000 

4.000.000 23.844.930 
800.000 

1.395.670.000 1.471.549.000 1.474.981.272 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 3 
Предвидениот и извршениот распоред на при-

ходите, изнесени во посебниот дел на завршната 
сметка за извршување на Републичкиот буџет за 
1972 година ќе се отпечати како посебен додаток на 
„Службен весник на СРМ", во бројот во кој ќе се 
објави овој закон и ќе претставува составен дел 
на овој закон. 

Член 4 

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

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПИТУ-
ВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ОДНОСНО ОБЕЛЕЖУ-

ВАЊЕ НА РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 
И МУНИЦИЈА 

Се прогласува Законот за испитување и жиго-
сување односно обележување на рачно огнено 
оружје и муниција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републички-
от собор, одржана на 9 октомври 1973 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 9 
октомври 1973 година. 

Број 03-2452 
10 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ ОДНОСНО 
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА РАЧНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

И МУНИЦИЈА 

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Рачното огнено оружје и муницијата за такво 

оружде, произведени на територијата на Соција-
листичка Република Македонија, или увезени од-
носно внесени од странство, подлежат, пред пуш-
тањето во промет, на испитување и жигосување од-
носно обележување, според одредбите на овој закон. 

Под рачно огнено оружје во смисла на овој за-
кон, се подразбираат сите видови на пушки, револ-
вери, пиштоли, како и сите видови на направи кои 
под притисок на барутни гасови исфрлуваат низ 
цевката зрно, кугла или сачма. 

Под муниција, во смисла на овој закон, се под-
разбираат куршуми, патрони, гилзи со каписла, ка -
писли, сачми и барут. 

Член 2 
На испитување и жигосување според одредбите 

на овој закон подлежат, пред пуштањето во про-
мет, сите видови на рачни апарати и направи к а ј 
кои за погон се користи енергија на барутни гасо-
ви, како што се: апарати за спојување на цврсти 
материјали, пиштоли за замајување добиток, напра-
ви за истрелување на куршуми со солзавец, напра-

ви за обработка на метали со деформација, сигнал-
ни и стартни пиштоли и сл. (апарати). 

Одредбата на став 1 од овој член не се однесу-
ва на апаратите за кои со постојните прописи за за-
штита при работата е пропишана обврска за изда-
вање на атест. 

Член 3 
На испитување и жигосување подлежат, пред 

пуштањето во промет, и рачното огнено оружје и 
апаратите к а ј кои со преправка се заменети или 
изменати нивните битни конструктивни делови. 

Член 4 
На испитување и жигосување, односно обеле-

жување на рачно огнено оружје и муниција спо-
ред одредбите на овој закон, не подлежат рачното 
огнено оружје, муницијата и апаратите: 

1. увезени односно внесени од странство, ако во 
странство се испитани, жигосани односно обележени 
на начинот и по постапката утврдени со Меѓуна-
родната спогодба за воспоставување на еднообразни 
постапки за заемно признавање на официјалните 
ознаки на испитаното огнено оружје ; 

2. увезени од странство исклучиво за истражу-
вачки и студиски цели; 

3. внесени или ставени во промет на територи-
јата на Социјалистичка Република Македонија, а 
се произведени или преправени на територијата на 
друга социјалистичка република или автономна по-
краина, доколку испитувањето и жигосувањето од-
носно обележувањето на тоа оружје, муниција и 
апарати е извршено според законот на таа репуб-
лика односно покраина; 

4. наменети за исклучива употреба од страна на 
југословенските вооружени сили и милиција; и 

5. што се превезуваат транзитно преку југосло-
венското царинско подрачје. 

Член 5 
Дозволи предвидени со посебни ПРОПИСИ за но-

сење и држење на рачно огнено оружје и апарати 
ќе издаваат надлежните органи — само за оружје -
то односно апаратите што се жигосани на начинот 
определен со овој закон. 

Во се друго во поглед прометот, набавката, но-
сењето и држењето на рачно огнено оружје, МУНИ-
цита и апарати важат општите прописи со кои се 
уредуваат овие прашања, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

II - ИСПИТУВАЊЕ НА РАЧНО ОГНЕНО О Р У Ж -
ЈЕ, МУНИЦИЈА И АПАРАТИ 

Член 6 
Испитувањето и жигосувањето односно обеле-

жувањето на рачно огнено оружје, муниција и апа-
рати се врши заради проверување односно потврду-
вање на нивната исправност и квалитет според 
пропишаните стандарди, а к а ј муницијата и во по-
глед на безбедноста во прометот и при употребата. 

Член 7 
Со испитувањето на рачното огнено оружје и 

апарати се проверува правилноста на функциони-
рање на оружјето, односно апаратите и исправно-
ста на нивните одделни делови и се контролира 
издржливоста на цевката и другите соодветни де-
лови под определен притисок. 

Жигосувањето на рачно огнено оружје и апа-
рати за кои со испитувањето е утврдено дека се 
исправни, се врши на тој начин што на опреде-
лени делови од тоа оружје односно апарати (цевка, 
затворач и др.) се втиснува пропишаниот жиг. 

Член 8 
За рачно огнено оружје што е испитано и ж и -

госано се издава, по барање од подносителот на 
оружјето односно апаратот за испитување, и пис-
мена потврда за резултатот на испитувањето. 
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Во потврдата мораат да бидат означени: ви-
дот на испитаното и жигосаното оружје, односно 
апаратот, отпечаток на втиснатиот жиг и други про-
пишани ознаки за оружје односно апарати, а за 
оружје односно апарати со неолучени цевки и по-
датоци за притисокот под кој е испитана издрж-
ливоста на цевката. 

Член 9 
Испитување на муниција се врши со проверува-

ње на мострата од секоја одделна серија на произ-
ведена муниција, заради утврдување квалитетот на 
муницијата и контрола на пакувањето, од гледиш-
тето на безбедноста во прометот и при употребата. 

Обележувањето на муницијата се врши на тој 
начин што во секое пакување на муниција од иста 
серија, за која со испитувањето на мострите е утвр-
дено дека ги исполнува пропишаните услови, се 
става писмена потврда за извршеното испитување, 
и на секое пакување се става пропишаната етикета 
(бандерола). Потврдата за извршеното испитување 
содржи и определен знак за односниот вид на му-
ниција. 

Член 10 
Испитувањето и жигосувањето односно обеле-

жувањето на рачно огнено оружје, муниција и апа-
рати го вршат организациите на здружениот труд 
на кои Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија им издал овластување за вршење на тие 
работи. ^ 

Овластувањето од став 1 на овој член може да 
и се издаде на организација на здружен труд, која 
ќе докаже дека располага со потребна опрема и 
стручни кадри за вршење на работите од став 1 на 
овој член. 

Овластување може да се издаде за испитување 
и жигосување односно обележување на сите ви-
дови или определени видови на рачно огнено оруж-
је, муниција и апарати. 

Овластување не може да и се издаде на органи-
зација на здружен труд што се занимава со про-
изводство на рачно огнено оружје, муниција и апа-
рати, кои подлежат на испитување и жигосување, 
односно обележување според одредбите НР овој 
закон. 

Член 11 
Рачното огнено оружје, муницијата и апаратите 

од член 1, член 2, став 1 и член 3 на овој закон, 
што се произведени или преправани на теоитори-
јата на Социјалистичка Република Македонија мо-
жат да ги испитуваат, жигосуваат односно обеле-
жуваат и организации на здружен тпуд во доуга 
социјалистичка република односно покраина кои се 
овластени по прописите на таа република, односно 
покраина за испитување, жигосување односно обе-
лежување на рачното огнено оружје, муниција и 
апарати. 

Член 12 
Организациите на здружен труд или друга ор-

ганизација, државен орган и граѓанин по чие ба-
рање рачното огнено оружје е преправено, или 
што од странство ќе увезат односно внесат рачно 
огнено оружје, муниција и апарат за сопствени по-
треби, должни се, во рок од 15 дена од денот на 
преправањето односно внесувањето во земјата, да 
и го поднесат тоа оружје, муниција или апарат на 
испитување и жигосување односно обележување на 
овластената организација од член 10 на овој закон. 

На обврската од став 1 на овој член подлежат 
и организациите на здружен труд или други орга-
низации, државни органи и граѓани кои за соп-
ствени потреби внесуваат рачно огнено оружје, му-
ниција или апарати, што се произведени или пре-
правани на територијата на друга социјалистичка 
република односно покраина, а не се испитани и 
жигосани односно обележени според законот на таа 
република односно покраина. 

Член 13 
Организацијата од член 10 на овој закон е дол-

ж н а да изврши испитување и жигосување односно 
обележување на рачно огнено оружје, муниција и 
апарати што се бара од неа, а во согласност со из-
даденото овластување за нејзината работа. 

Член 14 
За испитување и жигосување односно обеле-

жување на рачно огнено оружје, муниција и апара-
ти се плаќа надоместок според утврдената тарифа. 

Тарифата од став 1 на овој член ја утврдува 
организацијата од член 10 на овој закон. 

Член 15 
Се овластува републичкиот секретар за инду-

стрија и трговија, во согласност со републичкиот 
секретар за внатрешни работи, да донесе поблиски 
прописи за: 

1) постапката за испитување и жигосување од-
носно обележување на рачно огнено оружје, муни-
ција и апарати (член 7 и 9) како и за тоа кои битни 
конструктивни делови од рачно огнено оружје и 
апарати подлежат на задолжително испитување и 
жигосување по преправката (член 3); 

2) жиговите и знаците за жигосување односно 
обележување како и за формата и содржината на 
потврдите и етикетите (член 7, 8 и 9); 

3) условите во поглед на техничката опременост 
и стручната спрема на кадрите за вршење на опре-
делени работи, што мораат да ги исполнуваат ор-
ганизациите од член 10 на овој закон. 

III - НАДЗОР И УПРАВНИ РАБОТИ 

Член 16 
Општинската пазаришна инспекција врши не-

посреден надзор над тоа дали овластените органи-
зации на здружен труд ги исполнуваат пропиша-
ните услови во поглед на техничката опременост и 
стручноста на кадрите (член 10 став 2) како и над-
зор над примената на одредбите на овој закон во 
прометот со рачно огнено оружје, муниција и апа-
рати. 

Член 17 
Ако Републичкиот пазаришен инспекторат утвр-

ди дека овластената организација на здружениот 
труд не ги исполнува пропишаните услови за ра-
бота (член 10 став 2), ќе и забрани со решение на 
таа организација да врши испитување и жигосу-
вање односно обележување на рачно огнено оруж-
је, муниција и апарати, и ќе и определи рок во кој 
треба да ги исполни. 

Член 18 
Ако овластената организација на здружен труд 

не ги исполни пропишаните услови ни во рокот 
што е определен во смисла на член 17 од овој за -
кон, Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија може на таа организација да и го одземе 
овластувањето за испитување и жигосување однос-
но обележување на рачно огнено оружје, муниција 
и апарати. 

Во случајот од претходниот став Републичкиот 
секретаријат за индустрија и трговија ќе обезбеди 
вршење на овие работи до издавање овластување 
на друга организација. 

IV - КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 
Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружен труд или друго правно лице ако стави во 
промет рачно огнено оружје, муниција или апарати 
што не се на пропишан начин испитани и жиго-
сани односно обележени. 
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Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се \375./ 
казни за стопански престап од став 1 на овој член о с н о в а н а ч л е н 1 И с т а в 5 У с т а в о т н а 
и одговорното лице во организацијата на з д р у ж и С о ц и ј а л и с т и ч к а Р е п у б л и к а Македонија, издавам 
ниот труд односно друго правно лице. 

Член 20 
Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок овластената организација од 
член 10 на овој закон ако: 

1) определени работи на задолжително испиту-
вање и жигосување односно обележување на рачно 
огнено оружје, муниција или апарат им довери 
на лица кои немаат потребна стручна спрема опре-
делена со прописите донесени врз основа на овлас-
тувањето од член 15, точка 3 на овој закон, и 

2) не се придржува за тарифата утврдена во 
смисла на член 14 од овој закон. 

Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во овластената организација. 

Член 21 
Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице ако за сопствени по-
треби преправано или од странство увезено однос-
но од друга социјалистичка република или авто-
номна покраина внесено, а по прописите на таа ре-
публика односно покраина неиспитано и нежигоса-
но односно необележено рачно огнено оружје, му-
ниција и апарати не и ги поднесе на овластената 
организации од член 10 на овој закон на испиту-
вање и жигосување односно обележување во рок 
од 15 дена од денот кога тоа оружје, муниција или 
апарати се преправени, увезени или од друга ре-
публика односно покраина внесени (член 12). 

Со парична казна од 500 до 2.001Ј динари за 
прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружениот 
труд односно друго правно лице. 

Член 22 
Со парична казна од 200 до 1.000 динари ќе се 

казни за прекршок поединец ако изврши некое од 
дејствијата од член 19 и 21 на овој закон. 

Член 23 
За прекршок од член 19, став 1, како и за пре-

кршок од член 20, став 1, член 21, став 1 и член 
22 од овој закон може, покрај паричната казна, да 
се изрече и заштитна мерка одземање на рачното 
огнено оружје, муниција и апарати. 

V - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
До донесувањето на прописите од член 15 на 

овој закон ќе се применуваат, како републички 
прописи, прописите донесени врз основа на За-
конот за испитување, жигосување односно обеле-
жување на рачно огнено оружје и муниција 
(,.Службен лист на СФРЈ" број 20/69), ако не се во 
спротивност со одредбите на овој закон. 

Член 25 
Овластувањата за испитување и жигосување 

односно обележување на рачно огнено оружје, му-
ниција и апарати што се издадени врз основа на 
прописите што важеле до влегувањето во сила на 
овој закон ќе се применуваат додека не се издадат 
овластувања според одредбите на овој закон. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И 

СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за вршење угостителска 
дејност со личен труд и сопствени средства, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 9 
октомври 1973 година. 

Број 03-2455 
10 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО 
ЛИЧЕН ТРУД И СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Вршењето на угостителска дејност со личен 

труд и сопствени средства, како и вршењето на 
услуги за сместување и исхрана од страна на дома-
ќинствата, се уредува со одредбите на Законот за 
угостителска дејност и минималните технички ус-
лови на угостителските објекти, овој закон и про-
писите донесени врз основа на нив. 

Член 2 
Работните луѓе можат со личен труд и свои 

средства да вршат угостителска дејност (самостојни 
угостители) под услови определени со овој закон. 

За вршењето на угостителска дејност само-
стојните угостители основаат угостителски дуќан. 

Самостојните угостители имаат во начело иста 
општествено-економска положба и во основа исти 
права и обврски како и работните луѓе во орга-
низациите на здружениот труд. 

Член 3 
Самостојните угостители можат да го здружу-

ваат својот труд и своите средства на трудот зара-
ди вршење на угостителска дејност во заеднички 
угостителски дуќан. 

Член 4 
Самостојните угостители можат да го здружу-

ваат својот труд и средства со трудот на другите 
работници во посебни организации на здружен труд 
на начин и под услови определени со овој закон. 

Самостојните угостители можат, на начин и 
под условите определени со овој закон, да го здру-
жуваат својот труд и средства, да се поврзуваат 
со организациите на здружениот труд во разни об-
лици на кооперација и да склучуваат договори за 
меѓусебна соработка. 

Член 5 
По исклучок, самостојните угостители можат да 

користат дополнителен труд на ограничен број на 
други лица кога е тоа оправдано поради приро-
дата на дејноста што ја вршат, ако за тоа посто-
јат општествени потреби и ако се исполнети и дру-
гите услови определени со овој закон. Дополнител-
ниот труд на други лица не може да се користи на 
начин и под услови кои би овозможувале присвоју-
вање на вишокот на трудот на овие работници. 
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Член 6 
Самостојните угостители имаат право на соп-

ственост на средствата за работа и на деловните 
простории кои одговараат на економската и тех-
ничката природа за в р ш е л е на нивните дејности со 
личен труд, во границите и под условите определе-
ни со закон. 

Самостојните угостители од став 1 на овој член 
кои основаат договорна организација на здружен 
труд или се здружуваат на некој друг, со овој за -
кон определен начин, имаат право на сопственост 
над средствата и работните простории што ги вло-
жило во таа организација како и на други права 
во границите и под условите определени со закон. 

Член 7 
Во сите облици на здружување на трудот и 

средствата предвидени со овој закон сходно ќе се 
применуваат начелата за управување и работење на 
организациите на здружен труд, ако со овој закон 
не е поинаку определено. 

И. УГОСТИТЕЛСКИ ДУЌАН НА САМОСТОЕН 
УГОСТИТЕЛ 

Член 8 
Угостителски дуќан може да врши една или 

повеќе видови на угостителски услуги. 
Како видови на угостителски услуги, во смисла 

на овој закон, се сметаат исхраната, сместувањето 
и точењето на алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Член 9 
Предметот на работење на угостителскиот ду-

ќан се определува, според обичаите во угостител-
ството, по видови на угостителски услуги и на-
чинот на вршење на тие услуги. 

Самостојните угостители можат да основаат: мо-
тел, пансион, ноќевалиште, ресторан, гостилница, 
народна кујна, ќебапчилница, чајџилница и бифе. 
Видот на угостителскиот дуќан се утврдува спо-
ред угостителските услуги што дуќанот претежно 
ги врши. 

Член 10 
Угостителски дуќан што врши услуги за смес-

тување и пансион може да има најмногу 20 легла. 

Член 11 
Угостителскиот дуќан може, без посебно одо-

брение, да врши дополнително и други дејности 
кои се во врска со неговата основна дејност, а се 
вообичаени во угостителството (продавање на пре-
работки на тутун, кибрит, разгледници, сувенири, 
издавање на чамци и чадори под наем), организи-
рање на забави, како и непосредно вршење на за -
бавни и слични дејности кои служат за разонода и 
рекреација на гостите (издавање на спортски ре-
квизити и сл.). 

Угостителскиот дуќан не може, во рамките на 
дополнителната дејност, да врши услуги и на трети 
лица. 

Член 12 
Угостителскиот дуќан работи врз основа на 

одобрение. 
Член 13 

Самостојниот угостител самостојно и трајно ја 
врши угостителската дејност што е предмет на ра-
ботењето на угостителскиот дуќан. 

Самостоен угостител може да врши угостител-
ска дејност и само за определено време во текот на 
годината (за време на туристичката сезона и сл,). 

Член 14 
Угостителски дуќан може да основа лице што 

ги исполнува следните услови: 
1) да е деловно способно; 
2) да има пропишана стручна спрема на јмалку 

на квалификуван угостителски работник или да е 
стручно оспособено за вршење на угостителска де ј -

ност и да ги исполнува општите здравствени ус-
лови; 

3) да е држав јанин на СФРЈ ; 
4) да не му е забрането самостојно вршење на 

угостителска дејност со правосилна судска пресуда 
или со решение за прекршок, односно да не е 
осудуван за кривично дело против народот и др-
жавата и стопанството; 

5) тоа или член на неговото потесно семејство, 
што живее во заедничко домаќинство, да немаат 
угостителски дуќан на територијата на СФРЈ ; 

6) да има деловни простории кои одговараат на 
пропишаните технички услови во поглед на изград-
бата, уредите, опремата и здравствено-техничките 
услови пропишани за определениот вид на угости-
телски дуќан; 

7) да не е во работен однос и да не врши друга 
самостојна дејност; 

8) да ги исплатило стасаните придонеси и 
даноци. 

Како член на потесното семејство, во смисла на 
точка 5 од овој член, се сметаат: брачниот другар, 
децата, посвоениците, родителите и посвоителите, 
ако живеат во заедничко домаќинство со лицето 
што основа односно има угостителски дуќан. 

Член 15 
Одобрение за основање на угостителски дуќан 

издава општинскиот орган на управата, надлежен 
за работите на угостителството. 

Одобрението особено содржи: 
а) личното име на самостојниот угостител; 
б) видот на угостителската дејност што ќе биде 

предмет на работа на угостителскиот дуќан, однос-
но видот на угостителскиот дуќан; 

в) деловното седиште на угостителскиот дуќан; 
г) обврската угостителскиот дуќан да почне со 

работата во рок од 6 месеци; 
д) означување дали угостителските услуги се 

вршат во текот на целата година или само во опре-
делено време (сезонски или слично). 

Ако се основа заеднички угостителски дуќан, 
одобрението за основање мора да ги содржи лични-
те имиња на сите основачи. 

Член 16 
Издавањето на одобрение за основање на уго-

стителски дуќан не може да се одбие ако лицето 
ги исполнува условите пропишани со овој закон. 

Ако одобрението за основање на угостителски 
дуќан се издаде на лице чие место на живеење е 
на подрачјето на друга општина, органот на упра-
вата надлежен за работите на угостителството, е 
должен, во рок од 8 дена од издавањето на одобре-
нието, да го извести органот на управата надлежен 
за работите на угостителството на таа општина. 

Член 17 
Секој угостителски дуќан мора да биде запишан 

во регистарот на угостителските дуќани. 
Регистарот го води општинскиот орган на упра-

вата што го издало одобрението. 
Уписот на угостителскиот дуќан во регистарот 

се врши по службена должност, во рок од 10 дена 
од денот на издавањето на одобрението за основање 
на угостителски дуќан. 

Со запишувањето во регистарот угостителскиот 
дуќан се смета за основан. 

Се овластува Комитетот за туризам и угости-
телство да го пропише начинот на водењето и обра-
зецот на регистарот. 

Член 18 
Стручната подготовка се докажува со свиде-

телство за завршено угостителско училиште и по-
ложен завршен испит, односно со свидетелство за 
положен стручен испит за квалификуван работник 
од угостителска струка. 

Стручната оспособеност се утврдува со прове-
рување од страна на посебна комисија. 
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Се овластува Републичкиот секретаријат за 
труд во согласност со Комитетот за туризам и уго-
стителство да го пропише составот на комисијата 
и начинот на проверувањето на стручната оспосо-
беност, како и програмата врз основа на која ќе 
се врши проверувањето. 

Член 19 
Угостителскиот дуќан задолжително има свое 

деловно седиште. 
Угостителски дуќан може да има само едно де-

ловно седиште. 
Како деловно седиште се смета местото озна-

чено во одобрението за основање на угостителски 
дуќан. 

Угостителскиот дуќан дејноста ја врши во де-
ловни простории. 

Член 20 
Деловните простории мораат да бидат во мес-

тото определено како деловно седиште на угости-
телскиот дуќан. 

За вршење на угостителски услуги угостител-
ските дуќани можат до деловните простории, за-
висно од локалните урбанистички прописи, да уре-
дат летни бавчи со претходно одобрение од општин-
скиот орган на управата, надлежен за работите на 
угостителството. 

Член 21 
Самостојниот угостител може да изврши про-

мена на деловните простории и на деловното се-
диште на угостителскиот дуќан. 

Промена на деловните простории во иста оп-
штина самостојниот угостител може да изврши по 
претходно одобрение на општинскиот орган надле-
жен за работите на угостителството. 

Во случај на промена на деловното седиште на 
угостителскиот дуќан од една во друга општина, 
одобрението за основање на угостителскиот дуќан 
престанува да важи со поднесувањето на одјава. 

Член 22 
Угостителскиот дуќан може да врши услуги 

само во рамките на угостителската дејност озна-
чена во одобрението за основање. 

Член 23 
Угостителскиот дуќан работи под фирма во ко-

ја е содржано личното име на самостојниот угости-
тел и видот на угостителскиот дуќан. На фирмата 
можат да се внесат и други ознаки. 

На фирмата на здружениот угостителски дуќан 
мора да биде назначено дека е здружен угостител-
ски дуќан и личното име на јмалку на еден од осно-
вачите. Називот под кој угостителскиот дуќан рабо-
ти мора да биде истакнат над или покрај влезот на 
деловната просторија. 

Член 24 
Угостителскиот дуќан е должен да ја врши уго-

стителската дејност во согласност со деловните оби-
чаи во угостителството како и да врши угостител-
ски услуги што спаѓаат во предметот на неговото 
работење. 

Во деловната просторија на видно место мора да 
биде истакнат ценовник на услугите што ги врши 
дуќанот. 

По барање на потрошувачот, угостителскиот 
дуќан е должен да му издаде сметка за изврше-
ната услуга. 

Член 25 

Угостителскиот дуќан е должен да биде отво-
рен во определено работно виеме. 

Работното време од претходниот став го про-
пишува општинското собрание. 

Член 26 
Самостојниот угостител, на кого му е издадено 

одобрението за основање на угостителски дуќан, 
лично го води угостителскиот дуќан и ги врши ра-
ботите во него. 

Член 27 
По исклучок, самостојниот угостител може, врз 

основа на одобрение, преку работоводител, да го 
води односно привремено да го запре водењето на 
угостителскиот дуќан: 

1) за време на болест; 
2) за време на користење на одмор или отсуство 

по кој и да било друг основ; 
3) за време на отслужување на воена обврска 

или вршење на друга јавна служба; 
4) во случај на губење на деловната просторија 

без негова вина, како и при вршењето на поголеми 
поправки на деловните простории или опремата; 

5) во случај на притвор; 
6) во случај на издржување казна затвор до 6 

месеци. 
Водење преку работоводител, односно привре-

мено запирање во случај од претходниот став, мо-
ж е да се одобри само додека постојат тие причини, 
а најдолго до една година. 

По исклучок, во случаите од точката 1 и 3 од 
претходниот став, општинскиот орган на управата, 
надлежен за работите на угостителството, може да 
го продолжи овој рок додека постојат тие причини. 

Работоводителот мора да ги исполнува услови-
те од точките 1, 2, 3, 4, 5 и 7 на член 14 од овој 
закон. 

Одобрението од став 1 на овој член не е потреб-
но ако привременото запирање на водењето на уго-
стителскиот дуќан трае помалку од 8 дена. 

Член 28 
Одобрението за водење преку работоводител 

односно за привременото запирање на угостител-
скиот дуќан го издава, по барање на самостојниот 
угостител, општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на угостителството. 

Привременото запирање мора да се објави на 
влезната врата на деловната просторија. 

Член 29 
Самостојниот угостител е должен да го пријави 

продолжувањето на водењето на угостителскиот ду-
ќан на општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на угостителството, во рок од 8 дена 
од престанокот на причината поради која настанало 
привременото запирање. 

Член 30 
Угостителскиот дуќан престанува: 
1) со смртта на самостојниот угостител; 
2) со одјавување; 
3) со огласување престанок на угостителскиот 

дуќан; 
4) по силата на законот. 
Престанокот на угостителскиот дуќан се утвр-

дува со посебно решение за престанок. 
Решението од претходниот став се донесува во 

рок од 10 дена од настапувањето на основата за 
престанок. 

Угостителскиот дуќан се брише од регистарот 
на угостителските дуќани по правосилноста на ре-
шението за неговиот престанок, доколку со овој 
закон не е поинаку определено. 

Со бришењето од регистарот угостителскиот 
дуќан престанува со работа. 

Со смртта или со настапување на основите за 
престанок по силата на законот к а ј еден од само-
стојните угостители во заедничкиот угостителски 
дуќан, другите основачи можат да продолжат со 
водењето на дуќанот. Тие се должни, во рок од 15 
дена од настапувањето на тие околности, да го из-
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вестат за тоа општинскиот орган што го води ре-
гистарот за да се изврши соодветна измена во ре-
гистарот. 

Член 31 
Одјавувањето на угостителскиот дуќан се врши 

писмено или со изјава на записник пред органот 
што го издал одобрението за основање на дуќанот. 

Член 32 
Општинскиот орган на управата, надлежен за 

работите на угостителството, ќе донесе решение за 
престанок на угостителски дуќан ако: 

1) дополнително утврди дека самостојниот уго-
стител одобрението за основање на угостителски 
дуќан го добил врз основа на лажни документи; 

2) судот на честа на Стопанската комора утвр-
ди потешки повреди на деловните обичаи на уго-
стителскиот дуќан. 

Член 33 
Угостителскиот дуќан престанува по силата на 

законот ако самостојниот угостител: 
1) ја изгуби деловната способност, освен во 

случаите од член 34; 
2) со правосилна судска пресуда биде осуден 

на забрана на вршење угостителска дејност; 
3) со правосилно решение на судијата за пре-

кршоци му се одземе одобрението за вршење на 
угостителска деј ност; 

4) биде осуден на издржување казна затвор во 
траење подолго од 6 месеци или казна строг затвор; 

5) не почне со работа за време од 6 месеци од 
денот на издавањето на одобрението за вршење на 
угостителска де ј ност; 

6) засновал работен однос или врши друга са-
мостојна стопанска дејност; 

7) престане да ги исполнува пропишаните за-
конски услови; 

8) ако самостојниот угостител стапи во заеднич-
ки угостителски дуќан, или ако основа договорна 
организација на здружениот труд. 

Член 34 
Во случај на смрт или губење на деловната 

способност на самостојниот угостител неговиот бра-
чен другар или малолетните деца можат да про-
должат со водењето на угостителскиот дуќан сами 
или преку работоводител. 

Член 35 
Продолжувањето на водењето на угостителски-

от дуќан од претходниот член задолжително се 
пријавува на органот на управата надлежен за ра-
ботите на угостителството на општината на чие 
подрачје се наоѓа деловното седиште на дуќанот, во 
рок од 3 месеци од смртта односно губењето на де-
ловната способност на самостојниот угостител. 

Кон пријавата од претходниот став се прилага: 
1) извод од матичната книга на умрените за 

смртта на самостојниот угостител; 
2) докази дека брачниот другар односно рабо-

товодителот ги исполнува условите од точка 1, 2, 3, 
4. 5 и 7 од член 14 на овој закон. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на угостителството, со решение ќе го одо-
бри продолжувањето на водењето на угостителски-
от дуќан од брачниот другар односно малолетните 
деца, ако за тоа се исполнети пропишаните услови. 
Одобрението за продолжување водењето на уго-
стителскиот дуќан може да се даде и во текот на 
отказниот рок за престанок на работниот однос на 
брачниот другар односно на малолетните деца. 

Член 36 
Брачниот другар, односно малолетните деца кои, 

во рокот од став 1 на претходниот член, не го при-
јават продолжувањето на водењето на угостител-
скиот дуќан го губат правото на продолжување во-
дењето на угостителскиот дуќан. 

Член 37 

Заеднички угостителски дуќан можат да осно-
ваат најмногу три самостојни угостители. 

Лицата што основаат заеднички угостителски 
дуќан мораат да ги исполнуваат условите пропи-
шани за основање и работење на угостителски ду-
ќан, доколку со овој закон не е поинаку опреде-
лено. 

Како заеднички угостителски дуќан не може 
да се основа: бифе, ќебапчилница и чајџилница. 

Член 38 

Лицата што основаат здружен угостителски ду-
ќан со договор ги регулираат работните и другите 
меѓусебни односи. 

Договорот за основање на заеднички угостител-
ски дуќан мора да ги содржи: 

а) имињата на основачите, самостојните уго-
стители; 

б) предметот на работењето; 
в) деловното седиште и деловната просторија; 
г) начинот на водење на заедничкиот угости-

телски дуќан; 
д) одредби за материјалната одговорност спре-

ма трети лица; 
ѓ) начинот на утврдување и распределба на до-

ходот; 
е) начинот и условите за истапување на оддел-

ни основачи од заедничкиот угостителски дуќан и 
за пристап на нови договорувачи; 

ж) одредби за начинот на престанување на ра-
ботата на заедничкиот угостителски дуќан. 

III. ДЕЛОВНА СОРАБОТКА НА САМОСТОЈНИОТ 
УГОСТИТЕЛ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА З Д Р У Ж Е Н 

ТРУД И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 39 

Самостојните угостители можат да засноваат 
долгорочна или привремена деловна соработка со 
организациите на здружен труд што вршат угости-
телска дејност (деловна соработка). 

Предмет на деловната соработка може да биде 
вршење на угостителски услуги и други работи од 
дејноста на угостителскиот дуќан. 

Член 40 

Самостојниот угостител може со организација 
на здружен труд и друга организација или државен 
орган да договори вршење на определени угости-
телски услуги за нивни потреби, односно за потре-
бите на членовите на нивните работни заедници. 

Со договорот од претходниот став може да се 
предвиди самостојниот угостител да врши угости-
телски услуги во просториите на организацијата 
на здружен труд или органот, или на некое друго 
место (градилиште и сл.) надвор од деловните про-
стории на угостителскиот дуќан на самостојниот 
угостител. 

Член 41 

Самостојниот угостител може, согласно со до-
говор и закон, својот труд и средствата на трудот 
да ги здружува со организациите на здружен труд 
во различни облици на кооперација и во други ви-
дови деловна соработка, да учествува во управува-
њето со заеднички работи и во распределбата на 
доходот остварен со таа соработка. 

Член 42 

Деловната соработка од член 39, 40 и 41 на овој 
закон се засновува со писмен договор потврден од 
самоуправниот орган на организацијата на здружен 
труд, општествената организација или државниот 
орган. 
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IV. ДОГОВОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА З Д Р У Ж Е -
НИОТ ТРУД И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ 

Член 43 
Самостојниот угостител може својот труд и сво-

ите средства да ги здружува со трудот на други 
лица во посебни организации на здружен труд (во 
натамошниот текст: договорни организации на здру-
жен труд). 

Самостојниот угостител може да го здружи сво-
јот труд и своите средства за работа со трудот на 
други лица само во една договорна организациЈа 
на здружен труд. 

Во договорните организации важат, во соглас-
ност со општите принципи за здружување на тру-
дот и на општествените средства, во принцип ед-
накви самоуправни општествено-економски односи 
и општи услови на стопанисување како и во орга-
низациите на здружен труд. 

Член 44 
Договорните организации на здружен труд се 

основаат со посебен договор што го склучуваат са-
мостојниот угостител и работниците што го здру-
жуваат трудот во таа организација. 

Член 45 
Во договорната организација на здружен труд 

самостојниот угостител и лицата што го здружу-
ваат својот труд ги регулираат меѓусебните односи 
со договорот за основање, со статут и со други оп-
шти акти на договорната организација на здруже-
ниот труд. 

Член 46 
Договорот за основање ги содржи особено: 
1) фирма и назив на договорната организација 

на здружен труд; 
2) седиштето; 
3) дејноста што е предмет на работење на до-

говорната организација на здружениот труд; 
4) наведување и вредноста на средствата што 

самостојниот угостител ги вложува во договорната 
организација на здружениот труд; 

5) правата и должностите на самостојниот уго-
стител врз основа на здружувањето на трудот и 
на средствата за работа во договорната организа-
ција на здружениот труд; 

6) правата и должностите на лицата, здружени 
врз основа на здружувањето на трудот во здруже-
ната организација на здружен труд; 

7) начинот и роковите на отплатата на средства-
та што самостојниот угостител ги вложил во дого-
ворната организација на здружениот труд; 

8) основите и мерилата за исплатувањето како 
и начинот на исплатување на делот на самостој-
ниот угостител од доходот на договорната орга-
низација на здружениот труд што му припаѓа врз 
основа на вложените средства; 

9) одговорноста на договорната организација на 
здружениот труд за обврски кон трети лица. 

Фирмата на договорната организација на здру-
жениот труд мора да се означува со кратенката 
„ДОЗТ". 

Член 47 
Договорот за основање на договорната органи-

зација на здружен труд подлежи на одобрување од 
органот на управата, надлежен за работите на уго-
стителството, на чие подрачје е седиштето на ор-
ганизацијата, а по добиеното мислење од општин-
скиот синдикален совет. При одобрувањето на до-
говорот за основање, органот на управата надле-
жен за работите на угостителството, покрај него-
вата усогласеност со овој закон, цени дали само-
стојниот угостител ги исполнува условите за рако-
водење со договорната организација на здружениот 
труд и дали средствата што самостојниот угостител 
ги вложува во договорната организација на здру-
жениот труд, како и тој самиот и лицата со оглед 

на својата стручност и на бројот, гарантираат дека 
оваа организација ќе биде способна за вршење на 
својата дејност. 

Против решението на органот од став 1 на овој 
член дозволена е жалба на договорните страни или 
на општинскиот синдикален совет. 

За жалбата решава надлежниот орган на упра-
вата. 

До одобрувањето на договорот за основање, до-
говорната организација на здружениот труд не мо-
ж е да започне со работење. 

Член 48 
Договорната организација на здружениот труд 

треба да се запише во регистарот к а ј окружниот 
стопански суд најдоцна во рок од 30 дена од одо-
брувањето на договорот за основање. 

Со запишувањето во регистарот договорната ор-
ганизација на здружениот труд се здобива со свој-
ство на правно лице. 

Член 49 
Врз основа на договорот за основање самостој-

ниот угостител и лицата донесуваат статут на до-
говорната организација на здружениот труд. 

Статутот на договорната организација на здру-
жениот труд подлежи на одобрување од страна на 
општинското собрание. 

Член 50 
Средствата за основање и за започнување ра-

ботата на договорната организација на здружениот 
труд, во согласност со договорот за основање, са-
мостојниот угостител ги обезбедува на тој начин 
што ги вложува во договорната организација на 
здружениот труд или исклучиво ги дава само во 
закуп. 

Пазарната вредност на средствата што само-
стојниот угостител ги вложува во договорната ор-
ганизација на здружениот труд мора да биде служ-
бено проценета. 

Дел од средствата за основање и започнување 
со работа на договорната организација на здруже-
ниот труд можат да обезбедат и организации на 
здружениот труд, општините и Републиката како 
и други општествено-правни лица врз основа на 
начелата што важат за здружување на средствата 
во организации на здружен труд. 

Член 51 
Правата и должностите на самостојниот уго-

стител се утврдуваат, во согласност со законот, во 
договорот за основање, статутот и во други општи 
акти на договорната организација на здружениот 
труд. Правата и должностите на самостојниот уго-
стител, кои во согласност со законот или со дого-
ворот за основање се утврдени во статутот на до-
говорната организација на здружениот труд, можат 
да се изменат само со негова согласност. 

Додека самостојниот угостител ги држи своите 
средства вложени во договорната организација на 
здружениот труд, тој раководи со работењето на 
оваа организација, освен ако учеството на негови-
те средства падне под минимумот што е утврден со 
овој закон. 

Ако самостојниот угостител поради болест, по-
долго отсуство или од други причини одредено вре-
ме не може да ги врши своите задачи, може да од-
реди заменик кој за тоа време ќе раководи со до-
говорната организација на здружениот труд во со-
гласност со законот, договорот за основање и ста-
тутот. Заменикот мора да ги исполнува условите 
за раководење со договорната организација на 
здружениот труд. За одредувањето на заменик тре-
ба во рок од 8 дена да се извести надлежниот оп-
штински орган на управата. 



31 октомври 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 37 - Стр. 1051 

Ако самостојниот угостител ги отуѓи своите 
средства што ги вложил во договорната организа-
ција на здружениот труд, правата и должностите 
од претходните ставови може да ги преземе новиот 
сопственик, доколку ги исполнува условите за ра-
ководење со организацијата. 

Член 52 
Над средствата што ги вложил во договорната 

организација на здружениот труд, на самостојниот 
угостител му се обезбедува правото на сопственост 
на начин утврден со овој закон и со договорот за 
основање. 

Вложените средства му се отплатуваат на са-
мостојниот угостител на начин и во рокови кои, 
во согласност, со овој закон, се пропишани во до-
говорот за основање. Со ова отплатување сразмер-
но му се намалуваат правата на самостојниот уго-
стител што тој ги има врз основа на сопственоста. 
Овие права се гаснат кога во целост ќе се отплатат 
вложените средства. 

Отплатата на вложените средства за работа му 
се пресметува на самостојниот угостител од вкуп-
ниот приход на договорната организација на здру-
жениот труд и тоа најмалку во износот кој одго-
вара на амортизација, пресметана врз основа на 
прописите за стапките на амортизацијата, кои се 
пропишани за основните организации на здружен 
труд. Меѓутоа, стапките утврдени во договорот за 
основање, не можат да бидат повисоки од макси-
мално дозволената амортизација, која в а ж и за ос-
новните организации на здружениот труд за пре-
сметување на републичкиот данок на доходот. 

Отплатата на вложените средства од ставовите 
2 и 3 на овој член може да се изврши откако на 
работниците и на самостојниот угостител ќе им се 
исплатат личните доходи, утврдени со самоуправна 
спогодба односно со општествен договор. 

За валоризација на вложените средства за ра-
бота согласно се применуваат прописите за утврду-
вањето и пресметувањето на вкупниот приход и 
доход на организацијата на здружен труд. 

Начинот и условите на отплатување на другите 
средства, што ги вложил самостојниот угостител и 
кои немаат карактер на средства за работа, се 
утврдуваат со договорот за основање. 

За средствата, вложени во договорната органи-
зација на здружениот труд, самостојниот угостител 
не плаќа данок од имотот. 

Член 53 
Надвор од одредбите на член 52, став 3 од овој 

закон, договорната организација на здружениот 
труд пресметува амортизација во согласност со оп-
штите важечки прописи. 

Член 54 
Ако така е утврдено во договорот за основање, 

самостојниот угостител може да си ги земе вложе-
ните средства од договорната организација на здру-
жениот труд, меѓутоа, притоа тој има право само 
на неотплатениот дел односно на оној физички дел 
од градежните објекти и опремата за работа, кој 
одговара на вредноста на уште неотплатените сред-
ства. 

Член 55 
Средствата што самостојниот угостител и ги 

издава на договорната организација на здружениот 
труд исклучиво само во закуп (член 50), можат да 
претставуваат само земјишта и згради и тоа во це-
лост или само нивен одделен дел. Овие средства не 
се отплатуваат. 

Средствата од став 1 на овој член на самостој-
ниот угостител не му даваат право на учество во 
распределбата на доходот на договорната органи-
зација на здружен труд. 

За средствата од став еден на овој член во до-
говорот за основање треба, покрај другите услови 
на користење, да се утврди и рокот на закупот, ви-

сината, времето и начинот на плаќање на закуп-
нината. 

Се додека самостојниот угостител раководи со 
договорната организација на здружен труд, тој не 
смее од организацијата да зема средства и не мо-
ж е да го откаже закупот на средствата од став 1 
на овој член. По овој период тој може да ги по-
влече средствата, односно да го откаже закупот, 
само во рамките на отказниот рок утврден со дого-
ворот за основање и кој не може да биде пократок 
од една година. 

Ако во времето на закупот на средствата од 
став 1 на овој член вредноста на овие средства се 
зголеми заради адаптација, доградба или други ин-
вестициони зафати, кои се финансираат од опште-
ствени средства, зголемената вредност на овие не-
движности претставува општествена сопственост. 

Со договорот се утврдува начинот на пресмету-
вање на деловите на сопственоста на средствата од 
претходниот став, како и условите под кои овие 
средства можат, по престанувањето на закупот, во 
целост да преминат во сопственост на самостојниот 
угостител или на договорната организација на здру-
жениот труд. 

Член 56 
За своите обврски договорната организација на 

здружен труд одговара со сите свои средства во 
согласност со прописите, кои важат за организа-
циите на здружен труд. 

Самостојниот угостител гарантира за обврските 
на договорната организација на здружен труд до 
вредноста на средствата што тој ги има вложено 
во таа организација. 

За обврските на договорната организација на 
здружен труд гарантираат во согласност со дого-
ворот и организации кои во неа вложиле средства 
врз основа на член 50 од овој закон, но најмногу 
до висината на вложените средства. 

Член 57 
Самостојниот угостител и работните луѓе од до-

говорната организација на здружен труд имаат пра-
во на дел од доходот на оваа организација, кој им 
припаѓа во согласност со општите начела за рас-
пределба на доходот како личен доход и како сред-
ства за заедничка потрошувачка, и тоа во висина 
која одговара на нивното индивидуално количество 
на трудот како и на нивниот вистински придонес 
во зголемувањето на доходот на организацијата и 
на вкупниот општествен приход со вложувањето на 
општествени средства во проширената репродук-
ција. 

Личните доходи од претходниот став се утвр-
дуваат врз основа на начелата и мерилата на само-
управната спогодба, што ја склучиле организации-
те на здружениот труд од соодветната дејност. 

Со договорот за основање на самостојниот уго-
стител можат да му се утврдат посебни дополни-
телни мерила за утврдување на делот од доходот 
што му припаѓа како негов личен доход (работа 
подолга од редовното работно време, подготовка на 
работниот процес, негово задолжително присуство 
на работното место, како и негови посебни при-
донеси во резултатот на заедничката работа). 

Член 58 
Кога од вкупниот приход на договорната орга-

низација на здружен труд ќе се одбијат материјал-
ните трошоци на работењето, амортизацијата, от-
платата од член 52 од овој закон, личните доходи 
од член 57 на овој закон како и другите обврски 
и трошоци што организацијата ги покрива и ги на-
доместува од доходот, остатокот од вкупниот при-
ход (во натамошниот текст: приход) се распределу-
ва на дел кој му припаѓа на самостојниот угости-
тел врз основа на вложените средства и на дел со 
кој управуваат работниците заедно со самостојниот 
угостител врз основа на заедничкиот труд. 
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Дел од доходот кој му припаѓа на самостојниот 
угостител, врз основа на вложените средства, се 
пресметува во проценти од вредноста на неотпла-
тениот дел на вложените средства. Процентот, на-
чинот, како и роковите на исплатување се утврду-
ваат со договорот за основање. 

Дел од доходот кој му припаѓа на самостојниот 
угостител врз основа на претходниот став, треба да 
биде утврден во договорот за основање на тој на-
чин, што неговата годишна висина не ќе преми-
нува 50% од доходот на организацијата. 

По исклучок, може да се утврди и повисок про-
цент, ако процентот на остварениот доход од прет-
ходниот став не ја достига двојната висина на ка-
матите што би ги признале банките на овие сред-
ства за долгорочно орочени штедни влогови. Во 
тој случај отплатата не може да ја премине двој-
ната висина на каматата пресметана на тој начин. 

Со општествен договор, што го склучува Из-
вршниот совет на СРМ, соодветниот орган на Сто-
панската комора на Македонија и соодветниот ор-
ган на републичките синдикати, можат да се утвр-
дат одделни дејности во кои висината на процентот 
од претходниот став може да биде и повисока. 

Член 59 
Во поглед на стопанисувањето со делот од до-

ходот со кој управуваат работниците заедно со са-
мостојниот угостител врз основа на заедничка ра-
бота, важат истите начела како и за организациите 
на здружен труд. Овој доход се распределува на 
дел за проширување на материјалната основа на 
нивната работа и подигање на нивната работна спо-
собност, како и за потребните резерви. 

Средствата, кои во смисла на претходниот став 
или од други извори се вложуваат во проширување 
на материјалната основа на договорната организа-
ција на здружен труд, во подигањето на работната 
способност на работниците како и за нужните ре-
зерви, претставуваат општествена сопственост. При-
ходот, остварен врз основа на таквите вложувања, 
претставува составен дел на приходот за кој одлу-
чуваат работниците во согласност со одредбите на 
законот и тој претставува основа за нивните права 
по основ на минатиот труд. 

Член 60 
Општествените средства што се создаваат во до-

говорната организација на здружениот труд од ос-
татокот на приходот како и од други извори во 
книговодството на организацијата се искажуваат 
одделно. 

Член 61 
Средствата од отплатата по член 52 од овој за-

кон како и средствата што му припаѓаат од делот 
на доходот на договорната организација на здру-
жениот труд, како и другите свои средства што му 
припаѓаат од работењето на оваа организација, са-
мостојниот угостител може повторно да ги ВЛОЖЈ4 
во договорната организација на здружен труд. 

Самостојниот угостител може да вложи во до-
говорната организација на здружен труд по нејзи-
ното основање и други свои средства, ако таквото 
вложување е предвидено во договорот за основање. 

Средствата што угостителот според став 1 од 
овој член ги вложува во договорната организација 
на здружен труд, се ослободуваат од плаќањето на 
данок. 

За вложувањето на средствата на самостојниот 
угостител во договорната организација на здружен 
труд по нејзиното основање самостојниот угостител 
и работниците склучуваат посебен договор, како до-
даток на договорот за основање. Овој договор под-
лежи на одобрување од органот на управата, над-
лежен за работите на угостителството. 

Член 62 
Ако делот на вредноста на средствата на само-

стојниот угостител во договорната организација на 
здружен труд се намали заради отплата на вложе-

ните средства или поради тоа што угостителот по-
вторно не вложил или недоволно вложил во орга-
низацијата, така што неговото учество биде под 
10% од вредноста на вкупниот деловен фонд на ор-
ганизацијата, договорната организација на здруже-
ниот труд го губи својот дотогашен статус и ста-
нува организација на здружен труд. 

Се додека средствата што самостојниот угости-
тел ги вложил во договорната организација на 
здружен труд при нејзиното основање во целост не 
се исплатени, измена на статусот според претход-
ниот став е можна само со негова согласност. 

Одлуката за измена на статусот на договорната 
организација на здружен труд ја донесува работ-
ната заедница при потврдувањето на завршната 
сметка, со која се утврдува состојбата од став 1 на 
овој член, а е должна да ја поднесе во рок од 30 
дена до окружниот стопански суд за запишување 
во регистарот. Доколку работната заедница ваква 
одлука не донесе во рок од 60 дена по потврдува-
њето на завршната сметка, општинскиот орган на 
управата донесува решение за измена на статусот, 
кое ја заменува одлуката на работната заедница. 

Со запишувањето на одлуката односно реше-
нието од претходниот став во регистарот се гаснат 
правата на самостојниот угостител што му припа-
ѓаат врз основа на вложените средства според овој 
закон, освен правото и натаму да е деловен рако-
водител на организацијата на здружен труд, но 
најмногу за период од една година. По истекот на 
овој период за него важат прописите за реизбор 
на лицата на раководни работни места во органи-
зациите на здружен труд. 

Преостанатите средства на самостојниот угости-
тел се отплатуваат врз основа на одредбите од член 
52 на овој закон. 

Член 63 
Деловните одлуки што се однесуваат на теков-

ното работење на договорната организација на здру-
жен труд, ги донесува самостојниот угостител во 
согласност со договорот за основање. 

За позначајните работи што се однесуваат на 
статусот и работењето на договорната организација 
на здружениот труд, самостојниот угостител решава 
во согласност со работниците. 

Како позначајни работи, во смисла на овој за-
кон, особено се сметаат: 

— разрешувањето на работниците како и при-
мањето и разрешувањето на работници на раковод-
ни работни места; 

— утврдувањето на основните начела на делов-
ната политика и внатрешната организација; 

— економските програми и планови како и мер-
ките за нивното спроведување; 

— земање на кредити; 
— здружување на средства односно заедничко 

вложување со средствата на други општествено-
правни лица; 

— инвестициони програми и програми на инве-
стиционото одржување. 

Доколку при донесувањето на одлуката од прет-
ходниот став не се постигне согласност меѓу само-
стојниот угостител и работниците, спорното пра-
шање му се поднесува на решавање на судот за 
самоуправни спорови. 

Работите од став 1 на овој член се утврдуваат 
со договорот за основање на договорната организа-
ција. 

Член 64 
За работите на стопанисувањето и управување-

то со општествените средства како и за други ра-
боти, за кои во овој закон или во договорот за ос-
новање не е определено поинаку, решава работната 
заедница како целина во согласност ^о начелата 
што важат за самоуправувањето во организациите 
на здружен труд. 

Ако самостојниот угостител смета дека заклу-
чокот, кој е донесен во смисла на претходниот став, 
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е во спротивност со договорот за основање односно 
со деловниот интерес на договорната организација 
на здружениот труд, може привремено да го запре 
неговото извршување. Ваквиот заклучок самостој-
ниот угостител е должен веднаш да му го поднесе 
на решавање на судот за самоуправни спорови. 

Член 65 
Во случај на трајна работна неспособност или 

смрт на самостојниот угостител, правата и долж-
ностите што му припаѓаат врз основа на овој закон 
и договорот за основање по основ на вложените 
средства, може да ги преземе еден од членовите на 
неговото потесно семејство односно наследниците, 
што ги исполнува условите за деловно раководење 
со договорната организација на здружен труд. 

Доколку ниту едно од лицата од претходниот 
став не ги исполнува условите за деловно раково-
дење, односно ниту еден не ги преземе правата и 
должностите на самостојниот угостител, работната 
заедница може да именува работоводител кој ќе 
раководи со работењето на договорната организа-
ција на здружен труд, додека не се исплатат вло-
жените средства на самостојниот угостител односно 
додека не настапи случајот од член 62 на овој за-
кон. За времето додека со работењето на договор-
ната организација на здружен труд раководи ра-
ботоводител, на лицата од став 1 на овој член им 
припаѓаат сите материјални права што би ги имал 
самостојниот угостител врз основа на вложените 
средства. 

Ако работната заедница не именува работово-
дител од претходниот став во рок од 60 дена, ра-
ботоводителот го именуваат носителите на правото 
од став 1 на овој член. 

Во случај работоводителот да не е именуван во 
рок од 90 дена од денот кога настапила трајната 
работна неспособност или смртта на самостојниот 
угостител, работната заедница на договорната орга-
низација на здружен труд донесува одлука во со-
гласност со собранието на општината, за трансфор-
мирање во организација на здружен труд или за 
покренување постапка за редовна ликвидација. Ако 
договорната организација на здружен труд се тран-
сформира во организација на здружен труд, неот-
платените средства на самостојниот угостител на 
наследниците им се исплатуваат врз основа на од-
редбите од член 52 на овој закон. 

Член бб 
Се овластува Републичкиот секретар за финан-

сии во согласност со Комитетот за туризам и уго-
стителство да донесе прописи за водење на делов-
ни книги, благајна, магацинска евиденција како и 
за другите услови на работењето на договорната 
организација на здружен труд. 

Член 67 
Самостојниот угостител, кој користи дополни-

телна работна сила од други лица над утврдениот 
број со овој закон, мора да организира договорна 
организација на здружен труд според начелата 
предвидени со овој закон. 

Член 68 
Угостителскиот дуќан што врши услуги на сме-

стување се распределува во соодветна категорија 
според Правилникот за категоризација на угости-
телските објекти за сместување. 

V. КОРИСТЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН 
ТРУД НА ДРУГИ ЛИЦА 

Член 69 
За вршење на угостителската дејност самостој-

ниот угостител може, во исклучителни случаи да 
користи во ограничен број и дополнителен труд на 
други лица, 

Дополнителен труд на други лица може да се 
користи во случај и под услови определени со овој 
закон. 

Член 70 
Самостојниот угостител кој користи дополни-

телна работа на други лица треба со нив да склу-
чи договор за работа. Овој договор треба да биде 
во согласност со колективниот договор што го склу-
чува соодветната синдикална организација и деле-
гатите на самостојните угостители, здружени во 
Стопанската комора, односно во некоја друга оп-
шта асоцијација. 

Член 71 
На работникот, кој врши дополнителна работа 

во дуќанот на самостоен угостител, му следуваат 
лични примања и други надоместоци согласно со 
работниот договор врз база на колективниот дого-
вор како учество во постигнатиот доход на угости-
телскиот дуќан, а кој е соодветен на неговото ин-
дивидуално учество во извршената работа и него-
виот личен придонес за постигнатите резултати во 
вкупната работа на угостителскиот дуќан. 

Средствата за заедничка употреба, кои инаку 
припаѓаат на угостителската организација во орга-
низациите на здружениот труд, му се загарантира-
ни на угостителскиот дуќан од претходниот стаз 
според одредбите на колективниот договор. 

Член 72 
На самостојниот угостител, кој при вршењето 

на угостителската дејност користи дополнителна ра-
бота на други лица, му припаѓа личен доход согла-
сно со начелото на распределбата на трудот според 
мерилата одредени во општествениот договор. 

Член 73 
Кога од целокупниот приход на дуќанот ќе се 

одбијат материјалните трошоци на работењето, 
амортизацијата, доходот на работниците и личниот 
доход на самостојниот угостител (член 71 и 72 од 
овој закон) како и други, со закон утврдени об-
врски, остатокот на доходот му припаѓа на само-
стојниот угостител како негова добивка. 

Член 74 
Доколку целокупниот приход, остварен врз 

основа работата на угостителскиот дуќан, не е до-
волен за со него во целост да се намират прихо-
дите одредени врз основа на член 71 и 72 од овој 
закон, тогаш приоритет за исплата на личните до-
ходи имаат вработените во угостителскиот дуќан а 
потоа самостојниот угостител во износи утврдени 
врз основа на колективниот договор. 

Член 75 
Самостојниот угостител, кој врши угостителска 

дејност може, врз основа на договор за работа, да 
вработи: 

а) во бифе, ќебапчилница и чајџилница до 2 
работника; 

б) во другите угостителски дуќани до 5 работ-
ници. 

Доколку бифето односно ќебапчилницата ги вр-
ши двата вида на услуги во една просторија, во 
која има сместено на јмалку 10 маси, самостојниот 
угостител може да користи дополнителен труд од 
други лица до 5 работници. 

Органот на управата на општината, надлежен 
за работите на угостителството, може да даде доз-
вола угостителскиот дуќан да може во посебни слу-
чаи (во празнични денови, по повод на некои при-
редби и сл.), да користи дополнителна работа и на 
други лица врз основа на договор за работа. 

Член 76 
Доколку годишната добивка на самостојниот 

угостител (член 73 од овој закон), намалена за из-
носот на вкупните приходи на граѓаните, е поголе-
ма за три пати од просечниот годишен нето личен 
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доход по вработен во стопанството на СРМ, делот 
на вишокот според посебна прогресивна скала се 
издвојува и како средства на општествената аку-
мулација наменски се користи за кредитирање 
развојот на угостителството, комуналните и слични 
стопански дејности. 

Стапките за издвојување на зголемениот дел на 
вишокот од претходниот став и начинот на упра-
вување со така формираните средства се одредува 
со посебен закон. 

Просечниот годишен нето личен доход по вра-
ботен во стопанството на СР Македонија се утвр-
дува според податоците на Заводот за статистика 
на СР Македонија. 

Член 77 
Самостојниот угостител не мора да го издвои 

делот на вишокот од став 1 на член 76 од овој за-
кон, доколку се вклучи во договорна организација 
на здружен труд според одредбите на овој закон, 
а го вложи делот од зголемената добивка во таа 
организација. 

Доколку самостојниот угостител се вклучи во 
договорна организација на здружен труд, а делот од 
зголемената добивка од претходниот член веќе го 
уплатил, има право да му се врати уплатениот из-
нос доколку тој го уплатил вишокот во рок од 12 
месеци и доколку вратениот износ го употреби ка -
ко свој влог во договорната организација на здру-
жен труд. 

Член 78 
Дозвола за користење на дополнителна работа 

на други лица издава органот на управата на оп-
штината, надлежен за работите на угостителството, 
заедно со дозволата за вршење на угостителска деј-
ност. 

Доколку самостојниот угостител го промени ви-
дот на угостителскиот дуќан (во смисла на член 35 
од овој закон), должен е во рок од 1 месец тоа да 
го пријави на органот на управата на општината 
надлежен за работите на угостителството. 

Надлежниот орган на општината при каква и 
да било промена во смисла на претходниот став, ќе 
ја поништи старата и ќе издаде, по барање на са-
мостојниот угостител, нова дозвола за користење на 
дополнителна работа на другите работници — со ог-
лед на обемот и начинот на вршење на оваа де ј -
ност. 

Член 79 
За дополнителна работа на други лица во сми-

сла на овој закон се смета и работата на членовите 
на потесното семејство во дуќанот на самостојниот 
угостител, доколку тоа е и нивно единствено или 
основно занимање. 

Член 80 
Како дополнителна работа не се смета работата 

на лица што изведуваат забавна програма во само-
стојниот угостителски дуќан, доколку се регистри-
рани како слободни уметници при Здружението на 
музичарите од забавна и народна музика на СРМ. 

Член 81 
Доколку повеќе самостојни угостители ги здру-

ж а т својот труд и своите средства во заеднички 
угостителски дуќан, во смисла на член 37 од овој 
закон имаат право на дополнителен труд од други 
лица врз основа на договорот за работа и врз ос-
нова на одредбите од член 75 од овој закон, но н а ј -
многу до тројца работници. 

VI. В Р Ш Е Њ Е НА УСЛУГИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ 
И ИСХРАНА ОД СТРАНА НА 

ДОМАЌИНСТВАТА 

Член 82 
Домаќинствата можат да ги користат своите 

станбени простории за вршење на услуги за сме-
стување и исхрана на патници и туристи како и 
за услуги за исхрана на други лица — абонирци, 

под услови определени со овој закон и прописите 
донесени врз основа на него. 

Домаќинствата од претходниот став можат да 
издаваат најмногу 10 легла за сместување, односно 
да вршат услуги за исхрана најмногу на 10 лица. 

Домаќинствата се должни, во просторијата во 
која се врши услугата, на видно место да ја истак-
нат категоријата на собата, цените на леглата и на 
услугите за исхрана. 

Домаќинствата можат да вршат угостителски и 
други услуги и за потребите на организациите на 
здружен труд што вршат угостителска дејност. 

Домаќинствата не можат да користат дополни-
телен труд на други лица кои не се членови на до-
маќинството. 

Член 83 
Под услуги за сместување се подразбира изда-

вање на легла на патници и туристи за одмор или 
сместување за време на патување. 

Под услуги за исхрана се подразбира издавање 
на топли и ладни јадења. 

Член 84 
Доколку вршењето на услуги на сместување и 

исхрана од страна на домаќинството го надминат 
со овој закон определениот број на легла и лица 
на исхрана, тоа мора да прибави одобрение за ос-
новање на угостителски дуќан. 

Член 85 
Просториите, опремата и уредите на домаќин-

ствата од член 82 мораат да одговараат на основ-
ните здравствени и хигиенски услови. 

Член 86 
Домаќинствата издаваат соби непосредно или 

преку угостителски организации на здружен труд, 
туристички стопански организации односно тури-
стички друштва и слично. 

Општинското собрание може да пропише изда-
вањето на соби од домаќинствата да се врши само 
на еден од начините предвидени во претходниот 
став. 

За издавањето на соби преку угостителски ор-
ганизации на здружен труд, туристички организа-
ции односно туристички друштва и слично, дома-
ќинствата склучуваат договор со организацијата на 
која и го доверуваат издавањето на соби. 

Член 87 
Домаќинствата можат да издаваат соби и да 

вршат услуги на патници, туристи и абонирци ако 
тоа го пријават на општинскиот орган на управата, 
надлежен за работите на угостителството. 

Во пријавата од претходниот став домаќинства-
та се должни да ја означат категоријата на собите 
и цените на леглата и на услугите за исхрана. Кон 
пријавата се прилага лекарско уверение дека чле-
новите на домаќинствата не боледуваат од заразни 
болести. 

Примената пријава се евидентира и за тоа на 
подносителот му се издава потврда. 

Член 88 
Органот од претходниот член ќе ја забрани деј -

носта на домаќинството ако услугите за сместување 
и исхрана ги врши спротивно на овој закон и врз 
него донесените прописи. 

Член 89 
Собранието на општината ќе ги пропише усло-

вите од член 85, како и категоризацијата на собите. 

VII. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 90 
Надзор над спроведувањето на одредбите на 

овој закон врши општинскиот орган на управата, 
надлежен за работите на угостителството. 
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Ако некоја од дејностите од претходниот став 
се врши без одобрение од надлежниот орган одно-
сно без пријавување на тој орган, или такви де ј -
ности се вршат во спротивност со одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на него (не-
овластено вршење на определени дејности), надлеж-
ниот орган на инспекцијата ќе донесе решение со 
кое на самостојниот угостиел ќе му забрани да ја 
врши таа дејност. 

Член 91 
АКО просториите, уредите или опремата на уго-

стителскиот дуќан, пансионот или домаќинството не 
одговараат на пропишаните технички услови во по-
глед на изградбата, уредите или опремата или про-
пишаните здравствено-технички услови или катего-
рија, надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе 
решение со кое ќе нареди отстранување на утврде-
ните недостатоци и ќе определи рок во кој тие не-
достатоци мораат да се отстранат. 

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во 
определениот рок, надлежниот орган на инспекци-
јата ќе донесе решение за забрана на користење 
на просториите, уредите и опремата наменети за 
вршење на угостителската дејност на самостојните 
угостители и домаќинствата. 

Член 92 
Примената на управните мерки од овој закон 

не ја исклучува примената на управните мерки 
предвидени во другите постојни прописи како и 
примената на казнените одредби од овој закон и 
другите прописи. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 93 
Со парична казна од 5.000—15.000 динари ќе се 

казни за прекршок самостоен угостител: 
1) кој врши угостителска дејност без одобре-

ние (член 15); 
2) кој за сместување издава поголем број легла 

од пропишаните во овој закон (член 10); 
3) кој користи дополнителна работа на повеќе 

од пропишаниот број работници (член 75); 
4) кој продолжи да врши угостителска дејност 

кога таа му престанала по силата на законот (член 
33); 

5) кој врши угостителска дејност и по истекот 
на со одобрението определеното време (член 13 
став 2); 

6) кој врши угостителска дејност надвор од де-
ловната просторија како и уреди бавча без прет-
ходно одобрение (член 20); 

7) кој врши угостителска дејност во деловно 
седиште односно деловни простории кои не се на-
значени во одобрението (член 19); 

8) кој без одобрение изврши промена на делов-
ните простории или деловното седиште и врши уго-
стителска дејност (член 21); 

9) кој го води угостителскиот дуќан преку ра-
ботоводител подолго отколку што е одобрено (член 
27). 

Со казна од став 1 на овој член ќе се изрече 
и заштитна мерка одземање на имотната корист ос-
тварена со извршувањето на прекршокот. 

Член 94 
При изрекнувањето на казните за прекршоците 

од член 93, точките 2, 3, 6, 8 и 9 од овој закон су-
дијата за прекршоци ќе изрече и заштитна мерка 
забрана на самостојно вршење на угостителска деј -
ност во траење од 6 месеци до 1 година. 

Член 95 
Со парична казна од 3.000 до 10.000 ќе се казни 

за прекршок самостоен угостител: 
1) ако деловната просторија во која врши уго-

стителска дејност не одговара на пропишаните тех-

нички услови во поглед на изградбата, уредува-
њето и опремата или на пропишаните здравствено-
технички услови (член 3, став 1 и 2 од Законот за 
угостителската дејност и минималните технички ус-
лови на угостителските објекти); 

2) кој во угостителскиот дуќан продава произ-
води и врши услуги кои не се вообичаени во уго-
стителството (член 11); 

3) кој не истакне назив под кој угостителскиот 
дуќан работи или не го истакне личното име на уго-
стителот и видот на угостителскиот дуќан (член 23); 

4) кој угостителската дејност не ја врши во 
согласност со деловните обичаи во угостителството 
и ако не врши угостителски услуги што спаѓаат во 
предметот на неговото работење (член 24, став 1); 

5) кој не ги истакне цените на угостителските 
услуги или ако од потрошувачот наплати угости-
телска услуга по цена повисока од онаа што е ис-
такната, или на барање од потрошувачот одбие 
да издаде сметка за извршената услуга (член 24, 
став 2 и 3); 

6) кој угостителскиот дуќан не го држи отворен 
во определеното работно време (член 25); 

7) кој не ќе го објави на влезната врата на де-
ловната просторија привременото запирање (член 
28 став 2); 

8) кој не ќе го пријави продолжувањето на во-
дењето на угостителскиот дуќан (член 29); 

9) кој врши услуга на сместување во објект 
чија категорија не одговара на онаа во која е 
распореден (член 68). 

Член 96 
Со парична казна од 500—10.000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружен 
труд која без договор засновува деловна соработка 
со самостоен угостител. 

З а прекршок од став 1 на овој член со парична 
казна од 1.000 динари ќе се казни и одговорното 
лице во организацијата на здружен труд (член 41). 

Член 97 
Со парична казна од 1.000—5.000 динари ќе се 

казни за прекршок лице кое: 
1) издава поголем број на легла и врши услу-

ги на исхрана во поголем број од пропишаните со 
овој закон (член 82, став 2); 

2) не ја истакне на видно место категоријата на 
собите, цените на услугите или не се придржува 
за истакнатите цени (член 82, став 3); 

3) користи работа на лица што не се членови 
на домаќинството (член 82, став 5); 

4) врши услуги на сместување и исхрана во 
простории на домаќинството кои не одговараат на 
пропишаните здравствено-хигиенски услови (член 
85); 

5) издава соби или врши услуга на исхрана 
на патници и туристи односно исхрана на абонир-
ци без пријавување (член 87). 

При изрекувањето на казната за прекршок од 
овој член за точките 1, 3 и 5 судијата за прекршо-
ци ќе изрече и заштитна мерка забрана на вршење 
на оваа дејност во траење од 1 до 3 години. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 98 
Самостојните угостители на постојните угости-

телски дуќани се должни да го сообразат своето 
работење со одредбите на овој закон во рок од 6 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на угостителството, ќе го забрани врше-
њето на угостителската дејност на самостојниот уго-
стител кој ќе го продолжи работењето спротивно 
на член 14 точка 5 и 7 од овој закон. 

Член 99 
Домаќинствата што според постојните прописи 

вршат услуги за сместување и исхрана, се долж-
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ни да го сообразат своето работење со одредбите на 
овој закон во рок од 3 месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Член 100 
Програмата врз основа на која ќе се врши про-

верување на стручната оспособеност, начинот на 
проверувањето и составот на комисијата ќе се про-
пише најдоцна во рок од 3 месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 101 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за угостителска деј -
ност на граѓаните и за минималните технички ус-
лови во угостителските објекти — пречистен текст 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/69). 

Член 102 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Врз основа на Амандманот VI, точка 1, став 3 
на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 9 октомври 1973 година, и на седницата на 
Соборот на општините, одржана на 9 октомври 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПО-
РЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИ-
ТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ЗА 1973 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за распоредот на девизите утвр-
дени за потребите на Социјалистичка Република 
Македонија за 1973 година („Службен весник на 
СРМ", број 8/73), во точка 1, став 1 износот 
,,51.000.000" се заменува со износот „56.000.000", а во 
потточката 2 износот „39.520.000" се заменува со 
износот „44.520.000". 

2. Во точка 3 процентот „75" се заменува со 
процентот „79", а процентот „25" се заменува со 
„21". 

3. Во Распоредот на девизите за 1973 година, 
кој е составен дел на одлуката, се вршат следниве 
измени: 

1) Во редниот број 16, алинеја 2 износот 
„1.600.000" се заменува со износот „6.600.000", а из-
носот „2.600.000" со износот „7.600.000". 

2) Вкупниот износ во распоредот на девизите 
„49.250.000" се заменува со износот „54.250.000". 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2367 
10 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, 
став 1 и точка 4 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, 

и на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 9 октомври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА 
РАТИФИКАЦИЈА НА ОПЕРАТИВНИОТ ПЛАН ЗА 
ПРОЕКТОТ ЗА ОБНОВА НА ОСНОВНИТЕ ЗДРАВ-
СТВЕНИ СЛУЖБИ ЗА МАЈКИ И ДЕЦА ВО КРА-
ИШТАТА ПОГОДЕНИ СО ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО 
БОСАНСКА КРАИНА, ПОТПИШАН НА 29 ДЕ-
КЕМВРИ 1972 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД, НА 10 НО-
ЕМВРИ 1972 ГОДИНА ВО КОПЕНХАГЕН И НА 

13 НОЕМВРИ 1972 ГОДИНА ВО НЕИ-СИР-СЕН 

I 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија дава согласност на Предлогот за ратифи-
кација на Оперативниот план за проектот за обнова 
на основните здравствени служби за ма јки и деца 
во краиштата погодени со земјотресот во Босанска 
Краина, потпишан на 29 декември 1972 година во 
Белград, на 10 ноември 1972 година во Копенхаген 
и на 13 ноември 1972 година во Неи-Сир-Сен. 

И 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2365 
10 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 4, став 3 од Законот за те-
атрите и другите сценско-уметнички установи 
(„Службен весник на СРМ", број 16/65), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 9 ок-
томври 1973 година, и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 9 октомври 1973 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА МАКЕДОН-
СКАТА ФИЛХАРМОНИЈА 

I 

Се потврдува Статутот на Македонската ф и л -
хармонија што го донесе Работната заедница на 
Филхармонијата на седницата од 12. I. 1972 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2369 
10 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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



ДОДАТОК НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" БР. 37 ОД 31 ОКТОМВРИ 1973 

П О С Е Б Е Н Д Е Л 
НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА Р Е П У Б Л И Ч К И О Т БУЏЕТ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

РАЗДЕЛ 1 - СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1 2 3 4 5 6 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1 07-- 2 -- 1 За редовна дејност 6.086.000 6.086.000 6.086.000 
2 07-- 2 -- 2 Лични примања на избраните лица од Собранието 

на СРМ 8.562.000 8.562.000 8.562.000 
3 07-- 2 -- 2 Патни и дневни трошоци на избраните лица од Со-

бранието на СРМ 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
4 07-- 2 -- 3 Паушали за пратеници 1.632.000 1.632.000 1.632.000 
5 07-- 2 -- 3 Трошоци за директни и специјални телефони 130.000 130.000 130.000 
6 07-- 2 -- 2 Печатење на стенографски белешки 120.000 120.000 120.000 
7 07-—2-- 2 Трошоци за приеми и пречеци 200.000 200.000 200.000 
8 07-- 2 -- 2 Трошоци за анализи и студии 100.000 100.000 100.000 
9 07-- 2 -- 2 Трошоци за Комисијата за уставни прашања 400.000 410.000 410.000 

10 07-- 2 -- 2 Трошоци за одржување на патничките возила 80.000 80.000 80.000 
11 07-- 2 -- 2 Трошоци за декорација на зградата за д р ж а в н и 

празници 10.000 10.000 10.000 
12 07-- 2 -- 2 Трошоци за преведување на албански и турски 

јазик 50.000 50.000 50.000 
13 07-- 2 -- 2 Трошоци за надворешни лица што учествуваат во 

телата на Собранието 90.000 90.000 90.000 
14 07-- 2 -- 2 За прослава на 100-годишнината од раѓањето на 

Гоце Делчев 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

15 14-- 2 -- 2 1 За набавка на опрема 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 
(позиции 1 до 15) ^ ^ 21.960.000 21.970.000 21.970.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

6.086.000 
15.874.000 

6.086.000 
15.894.000 

6.086.000 
15.894.000 

21.960.000 21.970.000 21.970.000 

РАЗДЕЛ 2 - ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ГЛАВА 1. ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

16 07-- 2 -- 1 За редовна дејност 4.610.000 4.610.000 4.610.000 
17 07-- 2 -- 2 Лични примања на избраните лица од Собранието 

на СРМ и на именуваните од Извршниот совет 2.783.000 2.783.000 2.783.000 
18 07-- 2 -- 2 Трошоци за директни и специјални телефони 60.000 60.000 60.000 
19 07-- 2 -- 2 Патни и дневни трошоци на избраните и именува-

ните лица 210.000 210.000 210.000 
20 07-- 2 -- 2 Надоместок за надворешни соработници 30.000 30.000 30.000 
21 07-- 2 -- 2 Трошоци за приеми и пречеци 230.000 230.000 230.000 
22 07-- 2 -- 2 Трошоци за одржување на објектите за потребите 

на Републиката 2.453.000 2.453.000 2.453.000 
23 07-- 2 -- 2 Дотација на Клубот на пратениците 50.000 50.000 50.000 



14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

24 14—2—21 За откуп и изградба на станови 
24-1 14—2—21 За набавка на опрема 

1.200.000 
130.000 

1.200.000 
130.000 

1.200.000 
130.000 

17 - БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ 
ГОДИНИ 

25 17—2 За намирување на обврските направени по повод 
прославата на народното востание 

26 17—2 За отплата на ануитети 
ВКУПНО ГЛАВА 1 
(позиции 16 до 26) 

300.000 300.000 300.000 
1.270.000 1.270.000 1.270.000 

13.326.000 13.326.000 13.326.000 

ГЛАВА 2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

27 07—2—1 За редовна дејност 
28 07—2—2 За пречек на гости 
29 07—2—2 За користење на патнички возила 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 27 до 29) 

710.000 
3.000 
3.000 

716.000 

710.000 
3.000 
3.000 

716.000 

710.000 
2.250 
2.250 

714.500 

30 0 7 — 2 — 1 

ГЛАВА 3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ 
ПРАШАЊА 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

За редовна дејност 
ВКУПНО ГЛАВА 3 
(позиција 30) 

310.000 

310.000 

310.000 

310.000 

310.000 

310.000 

31 0 7 — 2 — 1 

ГЛАВА 4. БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

За редовна дејност 
ВКУПНО ГЛАВА 4 
(позиција 31) 
ВКУПНО Р А З Д Е Л 2 
(позиција 16 до 31) 

357.000 

357.000 

357.000 

357.000 

357.000 

357.000 

14.709.000 14.709.000 14.707.500 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

В К У П Н О : 

5.987.000 5.987.000 5.987.000 
8.722.000 8.722.000 8.720.500 

14.709.000 14.709.000 14.707.500 

РАЗДЕЛ 3 - УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

32 07—2—1 За редовна дејност 631.000 
33 07—2—2 Лични примања на претседателот и судиите 690.000 
34 07—2—2 Трошоци за користење и о д р ж у в а њ е на работните 

простории „220.000 
В К У П Н О РАЗДЕЛ 3 
(позиции 32 до 34) ^ ^ ^ 1-541.000 

631.000 
690.000 

220.000 

631.000 
690.000 

220.000 

1.541.000 1.541.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

631.000 
910.000 

631.000 
910.000 

1.541.000 1.541.000 

631.000 
910.000 

1.541.000 

2 



1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ 4 - МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ 
И УМЕТНОСТИТЕ 

02 - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

35 02-- 2 -- 1 За редовна дејност 1.355.000 1.355.000 1.355.000 
36 02- - 2 За набавка на книги и списанија 200.000 200.000 200.000 
37 02-- 2 -- 2 За студии и истражувања 200.000 200.000 200.000 
38 02- - 2 Трошоци за репрезентација 20.000 20.000 20.000 
39 02- - 2 Симпозиуми, советувања и собири во земјата 30.000 30.000 30.000 
40 02- - 2 Симпозиуми, советувања и собири во странство 50.000 50.000 50.000 
41 02- - 2 Одржување на научен собир 20.000 20.000 20.000 
42 02-- 2 -- 2 Одржување на научен собир 100.000 100.000 100.000 

03 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

43 03—2—2 За издавачка дејност 560.000 560.000 560.000 
44 03—2—2 Ракописи, архивска граѓа и микрофилмување 5 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 5 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 5 0 . 0 0 0 

14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

45 14—2—21 Набавка на опрема 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 

(позиции 35 до 4 5 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ 80.000 80.000 80.000 

2.665.000 2.665.000 2.665.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.355.000 
1.310.000 

1.355.000 
1.310.000 

1.355.000 
1.310.000 

2.665.000 2.665.000 2.665.000 

РАЗДЕЛ 5 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 

ОДБРАНА 

01 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

46 01—2 Семинари и советувања 81.000 81.000 72.939 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

47 07—2—1 За редовна дејност 1.155.000 1.155.000 1.155.000 
48 07—2—2 Трошоци за одржување на моторни возила, радио 

и ТТ уреди 55.000 55.000 55.000 
49 07—2—2 Набавка на филмови 11.000 11.000 11.000 
50 07—2—2 Партиципирање за посебните задачи на народната 

одбрана 750.000 750.000 750.000 
51 07—2—2 За посебни намени 1.054.000 1.054.000 1.054.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 
(позиции 46 до 51) 3.106.000 3.106.000 3.097.939 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

1.155.000 
1.951.000 

ВКУПНО: 3.106.000 

1.155.000 
1.951.000 

1.155.000 
1.942.939 

3.106.000 3.097.939 

РАЗДЕЛ 6 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

01 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

52 01—2 Трошоци на Средното училиште за внатрешни 
работи 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

07 РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

53 07—2—1 За редовна дејност 
54 07—2—2 Совет за безбедност на сообраќајот 
55 07—2—2 За посебни намени 

34.800.000 34.800.000 34.800.000 
150.000 150.000 150.000 

10.108.000 13.108.000 13.108.000 



1 2 3 4 5 6 

14 - Н Е С Т О П А Н С К И И Н В Е С Т И Ц И И 

56 14-- 2 - - 2 1 За откуп и изградба на станови 800.000 800.000 800.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 
(позиции 52 до 56) 48.858.000 51.858.000 48.858.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 

За редовна дејност 34.800.000 34.800.000 34.800.000 
З а посебни намени 14.058.000 17.053.000 17.058.000 

В К У П Н О : 48.858.000 51.858.000 51.858.000 

РАЗДЕЛ 7 Р Е П У Б Л И Ч К И С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т З А ПРАВОСУДСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ О Б Р А З О В А Н И Е И В О С П И Т У В А Њ Е 

57 01-—2 Трошоци за стручни советувања 20.000 20.000 9.622 

07 - Р А Б О Т А НА Д Р Ж А В Н И Т Е ОРГАНИ 

58 07-—2-- 1 За редовна дејност 1.134.000 1.134.000 1.134.000 
59 07-- 2 - - 2 Надоместок на лицата за времето поминато со 

притвор и истражен затвор 300.000 300.000 267.500 
60 07-- 2 - - 2 Надоместок за издршка на осудените и притворе-

ните лица во Републиката и вон неа 700.000 700.000 700.000 
61 07-- 2 - - 2 Хонорари за правосудни испити и испити за судии 

за прекршоци 60.000 60.000 60.000 
62 07-- 2 - - 2 За преведување во врска со меѓународната правна 

помош 10.000 10.000 10.000 
63 07-- 2-- 2 Надоместок на надворешни соработници 20.000 20.000 20.000 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 7 
(позиции 57 до 63) 2.244.000 2.244.000 2.201.122 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л О Т 

За редовна дејност 1.134.000 1.134.000 1.134.000 
За посебни намени 1.110.000 1.110.000 1.067.122 

В К У П Н О : 2.244.000 2.244.000 2.201.122 

РАЗДЕЛ 8 - Р Е П У Б Л И Ч К И С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т З А З А К О Н О Д А В -
СТВО И О Р Г А Н И З А Ц И Ј А 

64 
65 

07—2—1 
07—2—2 

07 Р А Б О Т А НА Д Р Ж А В Н И Т Е ОРГАНИ 

За редовна дејност 740.000 740.000 740.000 
Трошоци за усогласување на републичкото и сојуз-
ното законодавство ^ ^ „ 3 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 3 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 3 0 . 0 0 0 
ВКУПНО Р А З Д Е Л 8 
(позиции 64 до 65) 770.000 770.000 770.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л О Т 
За редовна дејност 
За посебни намени 

В К У П Н О : 

740.000 
30.000 

770.000 

740.000 
30.000 

770.000 

740.000 
30.000 

770.000 

РАЗДЕЛ 9 Р Е П У Б Л И Ч К И С Е К Р Е Т А Р И Ј А Т З А О Б Р А З О В А Н И Е 
И Н А У К А 

01 ДЕЈНОСТ О Б Р А З О В А Н И Е И В О С П И Т У В А Њ Е 

бб 01—2 

67 

68 

69 

02—2—1 

02—2—2 

02—2—2 

Набавка на учебници за деца на работници во 
странство 

02 Н А У Ч Н А ДЕЈНОСТ 

Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во 
Скопј е 
Совет за координација на научните дејности и 
педагошки совет 
Награди на ученици 

60.000 

650.000 

80.000 
45.000 

60.000 

650.000 

80.000 
45.000 

30.259 

650.000 

72.344 
20.752 

4 



1 2 3 4 5 6 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

70 07—2—1 За редовна дејност 890.000 890.000 890.000 
71 07—2—2 Трошоци за жири-комисии и рецензии 7.000 7.000 6.645 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 
(позиции бб до 7 1 ) „ „ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 . 7 3 2 . 0 0 0 1.732.000 1.670.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

890.000 890.000 890.000 
842.000 842.000 780.000 

ВКУПНО: 1.732.000 1.732.000 1.670.000 

РАЗДЕЛ 10 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА 

03 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

72 03-- 2 - -1 Архив на Македонија 2.020.000 2.020.000 2.020.000 
73 03-- 2 - -1 Ансамбл за народни игри и песни „Танец" 1.230.000 1.230.000 1.230.000 
74 03- -1 Народна и универзитетска библиотека 5.472.000 5.472.000 5.472.000 
75 03-- 2 - -1 Републички завод за заштита на спомениците на 

културата 1.593.000 1.593.000 1.593.000 
76 03-- 2 - -2 Специјализации и усовршување во странство 280.000 280.000 280.000 
77 03-- 2 - -2 Трошоци за микрофилмуЕање на историска граѓа 250.000 250.000 250.000 
78 03-- 2 - -2 Награди „11 Октомври" 174.500 174.500 174.500 
79 03-- 2 - -2 Награди „Климент Охридски" 102.500 102.500 102.500 
80 03-- 2 - -2 Награди „Мито Хаџивасилев-Јасмин" 23.700 23.700 23.700 
81 03-- 2 - -2 Музеј на словенската писменост 100.000 100.000 100.000 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

82 07-- 2 - -1 За редовна дејност 540.000 540.000 540.000 
83 07-- 2 - -2 Кирија на меморијалниот музеј на 1-то заседание 

на АСНОМ — Прохор Пчински 10.000 10.000 10.000 
83-а 07-- 2 - -2 Учество во финансирањето на сојузни установи 75.000 75.000 75.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 
(позиции 72 до 83-а) ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11.870.700 11.870.700 11.870.700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 540.000 540.000 540.000 
За посебни намени 11.330.700 11.330.700 11.330.700 

ВКУПНО: 11.870.700 11.870.700 11.870.700 

РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

84 07— -2--1 За редовна дејност 721.000 721.000 721.000 
85 07— -2--2 Трошоци за издавање на публикации на странски 

јазици 713.000 713.000 713.000 
86 07— -2--2 Трошоци за одделни радиотелевизиски емисии и 

програми за странство и народностите 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
87 07— -2--2 Трошоци за испраќање на македонски печат во 

странство 720.000 720.000 720.000 
88 07--2 --2 Трошоци за пречек на странски гости и делегати 60.000 60.000 60.000 
89 07— -2--2 Трошоци за набавка и испраќање на грамофонски 

плочи, магнетофонски ленти и испраќање на маке-
донски филмови и новогодишни честитки во 
странство 30.000 30.000 30.000 

90 07--2 --2 Трошоци за набавка на книги, списанија и весници 
за документација 153.000 153.000 153.000 

91 07— -2--2 Трошоци за фотолабораториски материјал 20.000 20.000 20.000 
92 07— -2--2 Трошоци за гостување на македонски деца од исто-

чноевропските земји 50.000 50.000 50.000 
93 07--2 --2 Престој на видни сонародници во СРМ 15.000 15.000 15.000 
94 07— -2--2 Трошоци за посети на странски новинари и спе-

цијализации 60.000 60.000 60.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 
(позиции 84 до 94) 4.042.000 4.042.000 4.042.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
721.000 За редовна дејност 721.000 721.000 721.000 

За посебни намени 3.321.000 3.321.000 3.321.000 
ВКУПНО: 4.042.000 4.042.000 4.042.000 
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РАЗДЕЛ 12 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

95 04—2—2. 

96 
97 
98 

04—2—2 
04—2—2 
04—2—2 

99 04—2—2 

100 04—2—2 

04 СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

Трошоци за стручно оспособување на учесниците 
во НОВ и децата на паднати и умрени борци 
Социјални помошти на повратници 
Надоместок за Меѓународниот детски фонд 
Трошоци за транспорт на храна од меѓународната 
помош и меѓународната соработка 
Финансирање на одделни облици на инвалидска 
заштита 
Материјално обезбедување на учесници во НОВ 

75.000 75.000 75.000 
2.500.000 2.500.000 2.500.000 

240.000 240.000 237.699 

400.000 

22.300.000 
3.600.000 

400.000 

22.570.503 
3.012.768 

332.312 

22.570.503 
2.867.263 

05 ЗДРАВКА ЗАШТИТА 

101 
102 
103 
104 
105 

05—2—2 
05—2—2 
05—2—2 
05—2—2 
05—2—2 

106 05—2—2 

107 
108 
109 

07—2—1 
07—2—2 
07—2—2 

НО 07—2—3 

Набавка на изотопи 
Трошоци за анализи и супер-анализи 
Болнички трошоци за лекување на душевно болни 
Трошоци за задолжителна превентивна заштита 
Трошоци за з адолжителни видови на здравствена 
заштита на населението 

Трошоци за здравствена заштита на странци 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
За редовна дејност 
Надоместок за второстепени комисии 
Спроведување на Законот за социјална заштита, 
резолуцијата за социјална заштита и задачи од 
општ интерес на Републиката 
Трошоци за спроведување на акционата програма 
за подобрување на санитарно-хигиенската и епиде-
миолошката состојба во СР Македонија 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 12 
(позиции 95 до НО) 

40.000 
15.000 

2.000.000 
2.850.000 

17.900.000 
25.000 

40.000 
15.000 

2.587.232 
2.850.000 

17.900.000 
25.000 

1.760.000 
71.000 

360.000 

1.600.000 

1.760.000 
71.000 

360.000 

1.600.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
За посебни намени 

1.760.000 
53.976.000 

В К У П Н О : 

РАЗДЕЛ 13 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

111 07—2—1 З а редовна дејност 
112 07—2—2 Трошоци за анализи и студии 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 13 
(позиции 111 до 112) ^ ^ 

1.160.000 
100.000 

1.260.000 

40.000 
11.826 

2.512 520 
2.850.000 

17.900.000 
8.333 

1.760.000 
71.000 

347.168 

1.600.000 

55.736.000 56.006.503 55.683.624 

1.760.000 
54.246.523 

1.760.000 
53.923.624 

55.736.000 56.006.503 55.683.624 

1.160.000 
100.000 

1.260.000 

1.160.000 
30.000 

1.190.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

В К У П Н О : 

1.160.000 
100.000 

1.260.000 

1.160.000 
100.000 

1.260.000 

1.160.000 
30.000 

1.190.000 

РАЗДЕЛ 14 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

01 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

113 01—2 Републичка заедница на образованието 17.338.000 17.338.000 17.338.000 

04 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

114 04—2—2 Надоместок за социјално осигурување, за исплата 
на илинденски пензии и пензии според републички 
прописи 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

07—2—1 З а редовна дејност 
07—2—3 Надоместок за неправилно одземени имоти на ко-

л о н и с т и сточни поседи 

115 
116 

3.000.000 

3.200.000 

250.000 

2.729.497 

3.200.000 

250.000 

2.419.157 

3.200.000 

250.000 

6 



09 - ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА 
ОПШТИНИТЕ 

117 09—2 Берово 3.155.100 3.155.100 3.155.100 
118 09—2 Битола 5.768.600 5.768.600 5.768.600 
119 09—2 Брод 4.283.300 4.283.300 4.283.300 
120 09—2 Валандово 904.500 904.500 904.500 
121 09—2 Виница 3.101.600 3.101.600 3.101.600 
122 09—2 Гевгелија 1.809.400 1.809.400 1.809.400 
123 09—2 Гостивар 12.785.100 12.785.100 12.785.100 
124 09—2 Дебар 3.588.400 3.588.400 3.588.400 
125 09—2 Делчево 3.012.200 3.012.200 3.012.200 
126 09—2 Демир Хисар 3.452.400 3.452.400 3.452.400 
127 09—2 Кавадарци 2.587.800 2.587.800 2.587.800 
128 09—2 Кичево 5.752.700 5.752.700 5.752.700 
129 09—2 Кочани 3.872.600 3.872.600 3.872.600 
130 09—2 Кратово 4.097.800 4.097.800 4.097.800 
131 09—2 Крива Паланка 4.827.500 4.827.500 4.827.500 
132 09—2 Крушево 2.560.200 2.560.200 2.560.200 
133 09—2 Куманово 10.824.300 10.824.300 10.824.300 
134 09—2 Неготино 1.608.500 1.608.500 1.608.500 
135 09—2 Охрид 4.785.200 4.785.200 4.785.200 
136 09—2 Прилеп 7.232.400 7.232.400 7.232.400 
137 09—2 Пробиштип 891.500 891.500 891.500 
138 09—2 Радовиш 4.271.600 4.271.600 4.271.600 
139 09—2 Ресен 3.529.800 3.529.800 3.529.800 
140 09—2 Св. Николе 2.888.800 2.888.800 2.888.800 
141 09—2 Струга 7.864.000 7.864.000 7.864.000 
142 09—2 Струмица 5.220.000 5.220.000 5.220.000 
143 09—2 Тетово 19.262.000 19.262.000 19.262.000 
144 09—2 Т. Велес 2.591.400 2.591.400 2.591.400 
145 09—2 Ш т и п 1.436.300 1.436.300 1.436.300 
146 09—2 Придонес за намирување потребите на федераци-

јата во 1972 година 653.170.000 729.049.000 729.049.000 

10 - НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ 

147 10—2 Берово 
148 10—2 Битола 
149 10—2 Брод 
150 10—2 Валандово 
151 10—2 Виница 
152 10—2 Гевгелија 
153 10—2 Гостивар 
154 10—2 Дебар 
155 10—2 Делчево 
156 10—2 Демир Хисар 
157 10—2 Кавадарци 
158 10—2 Кичево 
159 10—2 Кочани 
160 10—2 Кратово 
161 10—2 Кр. Паланка 
162 10—2 Крушево 
163 10—2 Куманово 
164 10—2 Неготино 
165 10—2 Охрид 
166 10—2 Прилеп 
167 10—2 Пробиштип 
168 10—2 Радовиш 
169 10—2 Ресен 
170 10—2 Св. Николе 
171 10—2 Скопје 
172 10—2 Струга 
173 10—2 Струмица 
174 10—2 Тетово 
175 10—2 Т. Велес 
176 10—2 Ш т и п 

177 10—2 Партиципација за отстранувањето на причините на 
смртноста к а ј доенчињата 

957.700 
3.665.200 

473.600 
501.700 
470.100 

2.670.870 
2.123.400 

890.300 
1.113.780 

458.100 
1.016.500 
1.474.100 
1.030.000 

677.580 
1.363.580 

494.380 
2.386.800 

684.690 
2.150.650 
2.475.700 

523.400 
853.000 

1.245.400 
814.900 

18.618.710 
1.834.100 
2.139.200 
2.118.780 
2.500.800 
1.868.980 

957.700 
3.665.200 

473.600 
501.700 
470.100 

2.670.870 
2.123.400 

890.300 
1.113.780 

458.100 
1.016.500 
1.474.100 
1.030.000 

677.580 
1.363.580 

494.380 
2.386.800 

684.690 
2.150.650 
2.475.700 

523.400 
853.000 

1.245.400 
814.900 

18.618.710 
1.834.100 
2.139.200 
2.118.780 
2.500.800 
1.868.980 

957.700 
3.665.200 

473.600 
501.700 
470.100 

2.670.870 
2.123.400 

890.300 
1.113.780 

458.100 
1.016.500 
1.474.100 
1.030.000 

677.580 
1.363.580 

494.380 
2.386.800 

684.690 
2.150.650 
2.475.700 

523.400 
853.000 

1.245.400 
814.900 

18.618.710 
1.834.100 
2.139.200 
2.118.780 
2.500.800 
1.868.980 

3.000.000 3.000.000 3.000.000 
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16 - ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

178 16—2—21 Надоместок за повластици во јавниот сообраќај 
според републичките прописи 5.000.000 5.000.000 5.035.493 

179 16—2—21 Обврски по пренесени ф у н к ц и и во вонбуџетскиог 
биланс на ф е д е р а ц и ј а т а 100.000.000 70.000.000 62.939.170 

179а 16—2—21 За в р а ќ а њ е на организациите на з. труд и дел од 
прид. од лин. доход од работен однос — о т с т а п у в а њ е ^ ^ ^ ^ — 25.000.000 19.823.281 

17 - БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ 
ГОДИНИ 

180 17—2 Средства распоредени во определен износ — разни 
обврски 3.241.300 3.241.300 3.200.354 

181 17—2 З а отплата на ануитети по земени кредити 10.376.990 10.376.990 10.226.950 

18 - ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

182 18—2 Издво јување во Резервниот фонд на СР Македо-
ни ја 4.736.010 4.736.010 4.737.425 

19 - НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 

183 19—2—21 Средства распоредени во тековната буџетска ре-
зерва 6.000.000 7.990.000 7.774.510 

184 19—9—21 Средства за поставување на нови работници и ко -
рекци ја на личните доходи на окружните судии, 
обвинителите и нивните заменици 4.000.000 4.000.000 3.536.495 

20 - НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА НА ОП-
ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

185 20—2 Надоместок за покривање на трошоците на С л у ж -
бата на општественото книговодство ^ ^ ^ 3 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 4 5 5 . 5 9 7 ^ ^ ^ 4 5 5 . 5 9 7 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 14 

(позиции 113 до 1 8 5 ) 1 . 0 1 1 . 1 7 3 . 3 0 0 1.083.927.394 1.070.546.432 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 3.200.000 3.200.000 3.200.000 
З а посебни намени 1.007.973.300 1.080.727.394 1.067.346.432 В К У П Н О : 1.011.173.300 1.083.927.394 1.070.546.432 

РАЗДЕЛ 15 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА 
И ТРГОВИЈА 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

186 07-- 2 -- 1 За редовна дејност 2.776.000 2.776.000 
187 07-- 2 -- 2 Трошоци за користење и о д р ж у в а њ е на работните 

простории 400.000 400.000 
188 07-- 2 -- 2 Надоместок на надворешните соработници 30.000 30.000 
189 07-- 2 -- 2 Трошоци за изработка на студии 20.000 20.000 
190 07-- 2 -- 2 Трошоци за лабораториско испитување квалитетот 

на стоките во индустријата 30.000 30.000 
191 07-- 2 -- 2 Трошоци за испитување на материјали, конструк-

20.000 ции и опрема во градежната индустрија 20.000 20.000 
192 07-- 2 -- 2 Специјализации и стручни усовршувања 15.000 15.000 
193 07-- 2 -- 2 Трошоци за премии и пречеци 5.000 5.000 

2.776.000 

400.000 

5.000 

15.000 
5.000 

16 - ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

194 16—2—1 Надоместок на аеродромските и воздухопловните 
претпријати ја 600.000 600.000 600.000 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 15 
(позиции 186—194) 3.896.000 3.896.000 3.801.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
З а посебни намени 

2.776.000 
1.120.000 

В К У П Н О : 

2.776.000 
1.120.000 

2.776.000 
1.025Д)00 

3.896.000 3.896.000 3.801.000 
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РАЗДЕЛ 16 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

И ШУМАРСТВО 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

195 07—2—1 З а редовна дејност 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
196 07—2—2 Студија за ридско-планинските подрачја 400.000 400.000 — 
197 07—2—2 Стручни испити од областа на земјоделството, ш у -

марството и ветеринарството 10.000 10.000 10.000 
198 07—2—2 Надоместок за уништување на штетен дивеч 50.000 50.000 50.000 
199 07—2—2 Трошоци на Комисијата за интегрална бонификаци ја 

на реката Вардар 5 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 5 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 5 0 . 0 0 0 
16 - ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

200 16—2—21 Премии за млеко 10.000.000 10.000.000 9.291.649 
201 16—2—21 Инвентаризација на сортите на виновата лоза и 

превентивни мерки за заштита на растенијата и до-
битокот од болести 350.000 350.000 320.402 

202 16—2—21 Интервенции за меѓународни водостопански проб-
леми 100.000 100.000 88.392 

203 16—2—21 И с т р а ж у в а њ е на Преспанското Езеро 100.000 100.000 100.000 
204 16—2—21 З а финансирање на националните паркови 700.000 700.000 700.000 

В К У П Н О РАЗДЕЛ 16 

(позиции 195 до 204) ^ 13.360.000 13.360.000 12.210.443 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 1.600.000 1.600.000 1.600.000 
З а посебни намени 11.760.000 11.760.000 10.610.443 В К У П Н О : 13.360.000 13.360.000 12.210.443 

РАЗДЕЛ 17 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ З А ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

205 
206 
207 

07—2—1 
07—2—2 
07—2—2 

07 РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

З а редовна дејност 
Студии и специјализации 
Учество во меѓународни трговски преговори 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 17 
(позиции 205 до 207) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

636.000 
55.000 
20.000 

761.000 

636.000 
75.000 

711.000 

636.000 
55.000 
20.000 

171.000 

636.000 
75.000 

711.000 

636.000 
55.000 
10.000 

701.000 

636.000 
65.000 

701.000 

РАЗДЕЛ 18 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

208 07—2—1 З а редовна дејност 
209 07—2—3 Елаборати и студии за подолгорочен развој на од-

делни области и дејности 

14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

210 14—2—21 З а набавка на апарат за копирање 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 18 
(позиции 208 до 210) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

2.041.000 

100.000 

160.000 

2.041.000 

100.000 

160.000 

2.301.000 2.301.000 

2.041.000 
260.000 

2.041.000 
260.000 

2.301.000 

2.041.000 

100.000 

160.000 

2.301.000 

2.041.000 
260.000 

2.301.000 2.301.000 

РАЗДЕЛ 19 - ГЛАВЕН ШТАБ НА НАРОДНА ОДБРАНА 

01 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

211 01—2 Стручна обука 500.000 500.000 499.536 
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07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

212 07—2—1 
213 07—2—2 
214 07—2—2 

215 14—2—21 
216 14—2—21 

З а редовна дејност 
Матери јални расходи за зонските штабови 
Трошоци за о д р ж у в а њ е на моторните возила 

14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

Уредување на магацински простор 
Извидување и уредување на територијата за потре-
бите на територијалната одбрана 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 19 
(позиции 211 до 216) 

1.605.000 1.605.000 1.605.000 
160.000 160.000 160.000 
72.000 72.000 72.000 

10.000 

300.000 

10.000 

300.000 

9.853 

300.000 

2.647.000 2.647.000 2.646.389 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
За посебни намени 

В К У П Н О : 

1.605.000 1.605.000 1.605.000 
1.042.000 1.042.000 1.041.389 
2.647.000 2.647.000 2.646.389 

РАЗДЕЛ 20 - КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

217 07—2—1 З а редовна дејност 
218 07—2—2 Општа републичка туристичка пропаганда 
219 07—2—2 Студии и истраги 
220 07—2—2 Патни и дневни трошоци на колегијалниот орган 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 20 
(позиции 217 до 220) 

421.000 
317.000 
100.000 

15.000 

853.000 

421.000 
317.000 
100.000 

15.000 

853.000 

421.000 
317.000 
100.000 

15.000 

853.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

421.000 
432.000 
853.000 

421.000 
432.000 
853.000 

421.000 
432.000 
853.000 

РАЗДЕЛ 21 - КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

01 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

221 01—2 Трошоци за испитни комисии 

02 - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

222 02—2—2 

223 03—2—2 

224 
225 

226 

227 

228 

07—2—1 
07—2—2 

13—2—2 

13—2—2 

13—2—2 

229 17—2 

Трошоци за изучување на националната историја 
за ф и з и ч к а култура 

03 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

Издавачка дејност 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
З а редовна дејност 
Трошоци за о д р ж у в а њ е на советувања и семинари 

13 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Средства за активности на фискултурните и спорт-
ските организации 
Учество на олимписки игри, меѓудржавни натпре-
вари и др. 
Шаховска олимпијада 

17 - БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ 
ГОДИНИ 

З а отплата на ануитети на Воздухопловниот сојуз 
на СР Македонија 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 21 
(позиции 221 до 2 2 9 ) ^ ^ ^ ^ 

3.000 

20.000 

10.000 

637.000 
15.000 

15.000 
1.500.000 

250.000 

3.000 

20.000 

10.000 

637.000 
15.000 

4.311.000 4.311.000 

15.000 
1.500.000 

250.000 

19.767 

10.000 

637.000 
15.000 

4.311.000 

13.154 
1.500.000 

250.000 

6.761.000 6.761.000 6.755.221 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

РАЗДЕЛ 22 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И 
СТАНБЕНО КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

230 07—2—1 
231 07—2—2 

07 РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

З а редовна дејност 
Студии 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 22 
(позиција 230 до 231) 

637.000 
6.124.000 

637.000 
6.124.000 

6.761.000 6.761.000 

799.000 
40.000 

839.000 

799.000 
40.000 

839.000 

637.000 
6.118.921 
6.755.921 

799.000 
13.000 

812.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

РАЗДЕЛ 23 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

232 07—2—1 З а редовна дејност 
В К У П Н О РАЗДЕЛ 23 
(позиција 232) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
В К У П Н О : 

РАЗДЕЛ 24 - РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

233 07—2—2 
233а 07—2—2 

2336 14—2—21 

799.000 
40.000 

839.000 

382.000 

382.000 

382.000 
382.000 

799.000 
40.000 

839.000 

382.000 

382.000 

382.000 
382.000 

З а премер на земјиште 
З а пресметување — валоризаци ја на катастарскиот 
приход 

14 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

З а набавка на опрема 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 24 
(позиции 233 до 2 3 3 6 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ , 

5.220.000 

2.000.000 

5.220.000 

650.000 

799.000 
13.000 

812.000 

382.000 

382.000 

382.000 
382.000 

5.220.000 

650.000 

200.000 1.550.000 1.550.000 

7.420.000 7.420.000 7.420.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 
7.420.000 7.420.000 7.420.000 
7.420.000 7.420.000 7.420.000 

РАЗДЕЛ 25 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 
СО СТРАНСТВО 

234 
235 

03—2—2 
03—2—2 

236 03—2—2 

237 03—2—2 

238 07—2—1 

03 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

Едиција „Македонија" 
Семинар за македонски јазик, литература и култура 

З а културна соработка со странство 
ф у н к ц и и од федераци ј ата 
Средства за одделни активности 

пренесени 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

З а редовна дејност 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 25 
(позиции 234 до 248) 

180.000 
340.000 

368.400 
1.291.600 

386.000 

180.000 
340.000 

368.400 
1.291.600 

386.000 

2.566.000 2.566.000 

180.000 
340.000 

368.400 
1.291.600 

386.000 

2.566.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

386.000 
2.180.000 

386.000 
2.180.000 

386.000 
2.180.000 

2.566.000 2.566.000 2.566.000 

П 
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РАЗДЕЛ 26 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ШКОЛСТВОТО 

03 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

239 03—2—2 Вреднување на Воспитно-образовната работа 30.000 30.000 30.000 
240 03—2—2 Перманентно усовршување 100.000 100.000 99.991 
241 03—2—2 Издавачка дејност 40.000 40.000 39.371 
242 03—2—2 Награди на ученици ^ ^ ^ 5 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 5 . 0 0 0 3.500 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

243 07—2—1 З а редовна дејност 1.277.000 1.277.000 1.277.000 
244 07—2—2 Вршење на просветно-педагошка служба од 

надворешни соработници 45.000 45.000 45.000 
245 07—2—2 Наставни планови, програми и посебни студии ^ 1 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 1 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 1 0 0 . 0 0 0 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 26 

(позиции 239 до 2 4 5 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 . 5 9 7 . 0 0 0 1.597.000 1.594.862 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 1.277.000 1.277.000 1.277.000 
За посебни намени ^ ^ 3 2 0 . 0 0 0 320.000 317.862 

В К У П Н О : 1.597.000 1.597.000 1.594.862 

РАЗДЕЛ 27 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

01 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

246 01—2 Трошоци за ш к о л у в а њ е 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

247 
248 
249 
250 
251 

07—2—1 
07—2—2 
07—2—2 
07—2—2 
07—2—2 

З а редовна дејност 
Ш и ф р а н т - н а д в о р е ш е н соработник 
Трошоци за анкетни испитувања 
Набавка на холерит картици 
Статистички и с т р а ж у в а њ а од интерес на СРМ 

14 НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

252 14—2—21 Инвестиционо о д р ж у в а њ е на зградата 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 27 
(позиции 246 до 252) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

30 .000 

30 .000 

4.800.000 
588.000 

30.000 

30.000 

4.800.000 
588.000 

30.000 

4.800.000 4.800.000 4.800.000 
5.000 5.000 5.000 

410.000 410.000 410.000 
30 .000 30.000 30 .000 
83.000 83.000 83.000 

21.967 

5.388.000 5.388.000 5.379.967 

4.800.000 
579.967 

5.388.000 5.388.000 5.379.967 

РАЗДЕЛ 28 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

253 07—2—1 З а редовна дејност 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 28 
(позиција 253) 

180.000 

180.000 

180.000 

180.000 

180.000 

180.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
В К У П Н О : 

180.000 
180.000 

180.000 
180.000 

180.000 
180.000 

РАЗДЕЛ 29 - РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

01 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

254 01—2 Трошоци за ш к о л у в а њ е 

12 
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07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

255 07— -2-- 1 З а редовна дејност 2.708.000 2.708.000 2.708.000 
256 07— -2-- 2 Надоместок за метеоролошки и хидролошки на -

бљудувања 371.000 371.000 371.000 
257 07— -2-- 2 Хидрометеоролошки мерења 89.000 89.000 88.750 
258 07— -2-- 2 З а одржување на метеоролошки станици 35.000 35.000 35.000 
259 07— -2-- 2 З а о д р ж у в а њ е на хидролошки станици 20.000 20.000 20.000 
260 07— -2-- 2 Метеоролошки мерења 20.000 20.000 20.000 
261 07— -2-- 2 Трошоци за надоместок на хидролошкиот објект 

„Солунска глава" 130.000 130.000 130.000 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 29 
(позиции 254 до 261) 3.413.000 3.413.000 3.412.550 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.708.000 2.708.000 2.708.000 
З а посебни намени 705.000 705.000 704.550 

В К У П Н О : 3.413.000 3.413.000 3.412.550 

РАЗДЕЛ 30 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

262 07—2—1 З а редовна дејност 100.000 100.000 100.000 

13 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИТЕ 

263 13—2—2 Помош на верските организации ^ 1 . 7 3 5 . 0 0 0 1.735.000 1.734.999 
В К У П Н О РАЗДЕЛ 30 

(позиции 262 до 2 6 3 ) ^ „ ^ ^ ^ „ ^ „ 1 . 8 3 5 . 0 0 0 1.835.000 1.834.999 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 100.000 100.000 100.000 
З а посебни намени ^^1 .735 .000 1.735.000 1.734.999 В К У П Н О : 1.835.000 1.835.000 1.834.999 

РАЗДЕЛ 31 - ВРХОВЕН СУД 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

264 07—2—1 З а редовна дејност 796.000 796.000 796.000 
265 07—2—2 Надоместок за судиите 1.345.000 1.345.000 1.345.000 
266 07—2—2 Надоместок за свидетели и вешти лица 2 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 2 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 1 5 . 0 0 0 

В К У П Н О РАЗДЕЛ 31 

(позиција 264 до 2 6 6 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 . 1 6 1 . 0 0 0 ^2.161.000 2.156.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 796.000 796.000 796.000 
За посебни намени 1.365.000 1.365.000 1.360.000 

В К У П Н О : 2.161.000 2.161.000 2.156.000 

РАЗДЕЛ 32 - ВИШИ СТОПАНСКИ СУД - СКОПЈЕ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

267 07—2—1 З а редовна дејност 
268 07—2—2 Надоместок на судиите 
269 07—2—2 Надоместок за судии-поротници и стопански 

престапи 
ВКУПНО Р А З Д Е Л 32 
(позиции 267 до 269) 

269.000 
622.000 

30.000 

921.000 

269.000 
622.000 

30.000 

921.000 

269.000 
622.000 

30.000 

921.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

269.000 
652.000 
921.000 

269.000 
652.000 
921.000 

269.000 
652.000 
921.000 
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РАЗДЕЛ 33 - РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

270 07—2—1 
271 07—2—2 

З а редовна дејност 158.000 158.000 158.000 
Надоместок на републичкиот давен обвинител и 
замениците ј авни обвинители 628.000 628.000 628.000 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 33 
(позиции 270 до 271) ^ ^ 786.000 786.000 786.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л О Т 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

158.000 
628.000 
786.000 

158.000 
628.000 
786.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

140.000 
318.000 

140.000 
318.000 

458.000 458.000 

158.000 
628.000 
786.000 

РАЗДЕЛ 34 - РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

272 07—2—1 З а редовна дејност 140.000 140.000 140.000 
273 07—2—2 Надоместок на републичкиот јавен правобранител 

и замениците ј авни правобранители ^ ^ ^ 3 1 8 . 0 0 0 ^ ^ ^ 3 1 8 . 0 0 0 ^ ^ ^ 3 1 8 . 0 0 0 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 34 
(позиции 272 до 273) 458.000 458.000 458.000 

140.000 
318.000 
458.000 

РАЗДЕЛ 35 - ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1. Окружен суд — Битола 

274 
275 

276 
277 

07—2—1 
07—2—2 

07—2—1 
07—2—2 

278 07—2—2 

279 07—2—1 
280 07—2—2 

З а редовна дејност 
Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти 
лица 
СЕ (позиции 274 до 275) ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

1.670.000 

190.000 

1.670.000 

190.000 
1.860.000 1.860.000 

2. Окружен суд — Скопје 

З а редовна дејност 
Дневници на судии — поротници, сведоци и в е ш -
ти лица 
О д р ж у в а њ е на Судската палата 
СЕ (позиции 276 до 278) 

4.362.000 4.362.000 

1.100.000 
760.000 

1.100.000 
760.000 

6.222.000 6.222.000 

3. Окружен суд Штип 

За редовна дејност 
Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти 
лица 
СЕ (позиција 279 280) ^ „ „ „ ^ ^ 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 35 
(позиции 274 до 280) ^ ^ 

1.076.000 

160.000 

1.076.000 

160.000 
1.236.000 1.236.000 

9.318.000 9.318.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

7.108.000 
2.210.000 

7.108.000 
2.210.000 

9.318.000 9.318.000 

281 
282 

РАЗДЕЛ 36 - ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1. Окружен стопански суд — Битола 

07—2—1 За редовна дејност 
07—2—2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи 

и стечаи 
СЕ (позиции 281 до 282) 

663.000 

15.000 

663.000 

15.000 
878.000 

1.670.000 

182.356 
1.852.356 

4.362.000 

1.100.000 
760.000 

6.222.000 

1.076.000 

160.000 
1.236.000 

9.310.000 

7.108.000 
2.202.000 
9.310.000 

678.000 

663.000 

12.539 
675.539 

14 



1 2 3 4 5 6 

2. Окружен стопански суд — Скопје 

283 07—2—1 За редовна дејност 2.720.000 2.720.000 2.720.000 
284 07—2—2 Надоместок за повремени судии, стопански преста-

пи и стечаи ^ ^ 4 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 4 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 4 0 . 0 0 0 
СЕ (позиции 283 до 2 8 4 ) ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ 2 . 7 6 0 . 0 0 0 2.760.000 2.760.000 

3. Окружен стопански суд — Штип 

285 07—2—1 За редовна дејност 605.000 605.000 605.000 
286 07—2—2 Надоместок за повремени судии, стопански пре-

стапи и стечаи ^ ^ ^ 2 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 2 0 Л К К ) ^ ^ ^ 2 0 . 0 0 0 
СЕ (позиции 281 до 2 8 6 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ 6 2 5 . 0 0 0 625.000 625.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 

(позиции 281 до 2 8 6 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 . 0 6 3 . 0 0 0 4.063.000 4.060.539 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.988.000 3.988.000 3.988.000 
За посебни намени ^ ^ ^ 7 5 . 0 0 0 ^ ^ ^ 7 5 ^ 0 0 0 ^ ^ ^ 7 2 . 5 3 9 ВКУПНО: 4.063.000 4.063.000 4.060.539 

РАЗДЕЛ 37 - ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1. Окружно јавно обвинителство — Битола 

287 07—2—1 За редовна дејност 485.000 485.000 485.000 
288 07—2—2 Паушал за дежурства и вештачење 1 5 . 0 0 0 ^ ^ ^ 1 5 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 1 4 . 6 4 9 

СЕ (позиции 287 до 2 8 8 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 0 0 . 0 0 0 500.000 499.649 

2. Окружно јавно обвинителство — Скопје 

289 07—2—1 За редовна дејност 1.278.000 1.278.000 1.278.000 
290 07—2—2 Паушал за дежурства и вештачење ^ ^ ^ 2 3 . 0 0 0 ^ ^ ^ 2 3 . 0 0 0 ^ ^ ^ 1 6 . 5 0 0 

СЕ (позиции 289 до 2 9 0 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 . 3 0 1 . 0 0 0 1.301.000 1.294.500 

3. Окружно јавно обвинителство — Штип 

291 07—2—1 За редовна дејност 403.000 403.000 403.000 
292 07—2—2 Паушал за дежурства и вештачење ^ ^ ^ ^ 1 5 . 0 0 0 ^ 1 5 . 0 0 0 ^ ^ ^ 1 5 . 0 0 0 

СЕ (позиции 291 до 292) 418.000 418.000 418.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 

(позиции 287 до 2 9 2 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ . 2.219.000 2.219.000 2.212.149 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 2.166.000 2.166.000 2.166.000 
За посебни намени 53.000 53 .000^^^46 .149 ВКУПНО: 2.219.000 2.219.000 2.212.149 

РАЗДЕЛ 38 - РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

07 - РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

293 07—2—1 За редовна дејност 687.000 687.000 687.000 
294 07—2—2 Надоместок за судии и поротници ^ ^ ^ 1 5 . 0 0 0 ^ ^ ^ 1 5 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 1 3 . 7 5 0 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 

(позиции 293 до 2 9 4 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 0 2 . 0 0 0 702.000 700.750 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 687.000 687.000 687.000 
За посебни намени 15.000 15.000 13.750 ВКУПНО: 702.000 702.000 700/750 

РАЗДЕЛ 39 - КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

04 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

295 04—2—1 За редовна дејност 2.820.000 2.820.000 2.820.000 
296 04—2—2 Посебни намени 2.400.000 2.400.000 2.377.186 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 ' 
(позиции 295 до 296) 5.220.000 5.220.000 5.197.186 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
За посебни намени 

В К У П Н О : 

2.820.000 
2.400.000 

2.820.000 
2.400.000 

2.820.000 
2.377.186 

5.220.000 5.220.000 5.197.186 

РАЗДЕЛ 40 

297 
298 

04—2—1 
04—2—2 

- ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ЗА 
МАЛОЛЕТНИЦИ - ТЕТОВО 

04 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

З а редовна дејност 
За посебни намени 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 40 
(позиции 297 до 298) 

818.000 
562.000 

1.380.000 

818.000 
562.000 

1.380.000 

818.000 
487.851 

1.305.851 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

818.000 
562.000 

818.000 
562.000 

1.380.000 1.380.000 

818.000 
487.851 

1.305.851 

П Р Е Г Л Е Д 

на распоредените приходи во процент или определен износ од 
приходите на Републичкиот буџет за 1972 година 

1. 01—2 Републички фонд за стимулирање талентираноста 
на младите 150.000 150.000 

2. 02—1 Републички фонд за научно-истражувачки работи 30.500.000 31.072Л63 
3. 03—1 Републички фонд за унапредување на културните 

дејности 4.378.000 4.216.308 
4. 03—1 Републички фонд за унапредување на издавачката 

дејност 5.238.000 5.116.419 
5. 04—1 Републички фонд за социјална заштита 1.660.000 1.570.499 
6. 13—1 Републички фонд за помагање дејноста на опште-

ствените организации 28.400.000 28.400.000 
7. 16—1 Републички фонд за унапредување на индивидуал-

ното земјоделство 9.500.000 7.058.653 
8. 16—1 Републички фонд за води 1.300.000 755.715 
9. 16—2—21 Спомен-шумата „Гоце Делчев" 1.500.000 1.500.000 

10. 18—2 Резервен фонд на СР Македонија 4.736.010 4.172.024 
В К У П Н О : 87.362.010 84.011.781 

П Р Е Г Л Е Д 

НА В К У П Н И Т Е П Р И Х О Д И НА Р Е П У Б Л И Ч К И О Т Б У Џ Е Т И НА СРЕДСТВАТА НА Р Е П У Б Л И Ч К А Т А 
З А Е Д Н И Ц А НА О Б Р А З О В А Н И Е Т О З А 1972 ГОДИНА 

1. Придонеси 71.584.775 36.193.906 36.193.906 
2. Даноци 1.055.243.509 117.638.186 117.638.186 
3. Други приходи на буџетот 335.628.678 11.536.587 11.536.587 
4. Допол. средства во определен износ: 

- од буџетот „ ^ - ^ „ 2 1 . 3 3 8 ^ 3 0 0 ^ ^ ^ ^ 2 2 . 8 3 8 . 0 0 0 
СЕ: 1.462.456.963 165.368.679 21.338.000 186.706.679 
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( А 7 9 . ) 
Врз основа на член 15 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ", број 9/67), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 9 октомври 1973 година, и 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 9 октомври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛ ИТИЧ-" 

КО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА 

Се потврдува Одлуката за изменување и допол-
нување на Статутот на Институтот за социолошки 
и политичко-правни истражувања, што ја донесе 
работната заедница на седницата од 11. V. 1973 го-
дина. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2368 
10 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 123 став 2 од Уставот на 
СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 9 октомври 1973 година, и на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 9 ок-
томври 1973 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПЕРМАНЕНТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Оваа резолуција тргнува од потребата што по-
брзо и посистематски да се остваруваат условите 
за пошироко воведување на перманентното обра-
зование, како исклучително значаен фактор за зго-
лемување на продуктивноста, развојот на опште-
ствено-економските самоуправни односи и личноста. 
Тоа се засновува врз основните начела на перма-
нентното образование што се содржани во сојуз-
ните и републичките документи за реформата на 
образованието и воспитувањето и врз барањата што 
произлегуваат од општествено-економскиот, науч-
но-техничкиот, културниот и социјалниот развој 
на СР Македонија, како составен дел на југосло-
венската општествена заедница. 

Во општествениот систем на здружениот труд 
образованието станува решавачки фактор на раз-
војот на личноста, самоуправните односи и опште-
ствената репродукција, ако непрекинато и најтесно 
се поврзува со развојот на современата наука и 
култура, техниката и општествено-економските од-
носи. Остварувањето на брз трансфер на знаењата 
од нивното пронаоѓање до примената во производ-
ството и општествениот живот, со посредство на 
образованието, бара да се отстранат сите оние не-
достатоци и пречки кои го попречуваат воспоста-
вувањето и природното и функционалното поврзу-
вање на сите овие фактори. Суштината на тие на-
стојувања најмногу се поврзува со потребата од 
постојано продлабочување на хуманизацијата на 
нашето општество и обезбедување на услови секој 

поединец да Ја доживува својата полна автореали-
зација. Поради тоа, грижата за перманентното обра-
зование мора да се постави и да се прифати како 
посебна цел на општествената политика. 

Во Резолуцијата се утврдуваат правците на на-
сочувањето на политиката на развојот на сите 
фактори од чие општествено однесување зависи ус-
пехот на перманентното образование. 

Главната потпирка на перманентното образова-
ние за сочинуваат најновите достигања на науката,, 
која станува основна производна и движечка сила 
на развојот на човечкото општество. Поради тоа, од 
битно значење е со мерките на долгорочната науч-
на политика да јакне вкупната положба на науката 
во Републиката, под услов таа да се вклопува во 
барањата на општествено-економскиот развој, што 
се утврдуваат со општествените планови. Во тие 
рамки неопходно е да се стимулира развојот осо-
бено на оние научни дисциплини и да се финанси-
раат оние проекти што се наоѓаат во основата на 
модерната производна технологија. 

Примената на научните откритија и техничките 
пронајдоци во сите сфери на трудот претставува 
едно од на јважните прашања на модерното стопа-
нисување и унапредување на општествено-економ-
ските односи, па е неопходно спрема науката и 
образованието да се однесуваме исто како и спре-
ма материјалните фактори на производството. По-
ради тоа, покрај постојано и смислено зголемување 
на финансиските средства во научно-истражувач-
ката работа, треба да се стимулира осовременува-
њето на научната опрема, школувањето на науч-
ните кадри и нивното натамошно образование и 
оспособување во чекор со развојот на науката и 
техниката, меѓусебното поврзување на научно-ис-
тражувачката работа, стопанството и високошкол-
ските установи, со цел да се остварат системски 
контакти во рамките на долгорочната соработка, а 
врз принципот на повратна опрега. Поттикнато и 
ориентирано на реконструкција и модернизација на 
средствата за производство, стопанството објективно 
се повеќе ќе мора да се интересира за современите 
научни достигања, техничките иновации и способ-
ни кадри, за што посебно придонесува успешното 
остварување на уставните амандмани. 

Сходно со изменетата општествено-економскз 
положба на стопанството, потребно е посмело да се 
вршат измени во положбата на научните институ-
ции, како и на универзитетот, што би ги упатувало 
на воспоставување на непосредни врски и на пре-
образба на односите меѓу науката, стопанството и 
образованието. Со општествените планови на раз-
војот, исто така е неопходно во тој процес да се 
насочува научно-истражувачката работа кон про-
блемите на современиот развој, да јакне одговорна-
та улога на универзитетот во развојот на науката, 
да се преземаат мерки за подигање нивото на на-
учните и стручните институции што се занимаваат 
со проучување на прашањето на современо сфате-
ното образование и неговата функција во опште-
ството, како и мерки за нивното поврзување со 
асоцијациите и научните работници од сите обла-
сти на науката и трудот. 

Исто така, ни без темелна измена на настав-
ните планови и програми на училиштата и универ-
зитетот — кој одговара на системот на образование-
то на возрасните — нема успешно перманентно 
образование. Отстранувањето на историцизмот, ен-
циклопедизмот, статичноста, шематизмот и тради-
ционалистичките содржини од наставните и другите 
образовни планови и програми и нивната постојана 
ревизија и осовременување според барањата на оп-
штествениот и научно-техничкиот развој, е еден од 
најкрупните проблеми на денешното образование 
и општеството, што е прашање на односите меѓу 
науката и образовниот процес, кој треба да се ре-
шава врз нови основи на современата цивилизаци-
ја. Таа многу сложена одговорна и долгорочна за-
дача, со која се обезбедува интеграција на научно-
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истражувачките напори и методолошко-методското 
и педагошко-андрагошкото обликување на програ-
мите на образованието, треба да му се довери на 
посебно републичко координационо тело, кон чии 
подготовки за основање треба што повеќе да се 
пристапува. (Координационото тело, како орган на 
Извршниот совет, би го сочинувале претставници 
на: Извршниот совет, Универзитетот, Стопанската 
комора на Македонија, Републичкиот совет за ко-
ординација на научните дејности, Републичкиот пе-
дагошки совет, Републичкиот завод за унапреду-
вање на школството, Сојузот на работничките и 
народните универзитети и други заинтересирани 
организации и друштва). 

Еден од првите чекори ќе биде преземање на 
соодветни мерки за создавање на национален сис-
тем на научни и технички информации, потпирај-
ќи се врз општо југословенскиот систем, во чии рам-
ки ќе се регистрираат, средуваат, класифицираат и 
селекционираат мноштво нови знаења, поврзани со 
постојниот и еруптивен развој на науката и техни-
ката. Во исто време, во областа на образованието 
е неопходно да се пристапи кон оспособување на 
потребниот број на стручњаци за програмирање на 
образованието, профилирање на кадрите и примена 
на модерната образовна технологија. 

И 

За да може перманентното образование, поврза-
но со науката, техниката и трудот, да ја изврши 
својата улога во развитокот на производните сили 
и самоуправните општествени односи, да стане вна-
трешна потреба на секој човек, и да придонесе за 
сестраниот развој на творечката социјалистичка 
личност, потребно е: 

— перманентното образование да стане право и 
должност на сите граѓани, во прв ред на вработе-
ните, а меѓу нив и оние што се носители на клуч-
ните улоги во трудот (инженерско-техничките и ра-
ководните кадри, наставниците и др.), чии зани-
мања и квалификација бараат постојано дополну-
вање на знаењата и усовршувања. Целисходното и 
творечкото одлучување на работните луѓе во усло-
вите на самоуправно здружување на трудот треба 
да биде во рацете на работниците во основните ор-
ганизации на здружениот труд, тие треба да бидат 
постојано во тек со најновите општествени збидну-
вања, да се запознаваат со основите на донесува-
њето на одлуките и да ги прифаќаат иновациите. 
Во натамошната разработка на законодавната ак -
тивност и нормативните акти во стопанските орга-
низации да се внесат одредби за правата и обвр-
ските во врска со перманентното образование зо 
согласност со овие ставови, 

— перманентното образование да не се ограни-
чува на образованието на возрасните, туку со прин-
ципите и целите на оваа сестрана концепција да 
биде опфатен целокупниот воспитно-образовен сис-
тем, со кој треба да се надмине дуализмот, одвиш-
ната испарцелираност и инертност, непотребната 
селективност и поделеност на школски систем и на 
образование во работните организации и при за-
водите за вработување, во работничките и народ-
ните универзитети, во рамките на дописното обра-
зование, радиото и телевизијата. Со републичките 
законски и други прописи да се обезбеди образо-
ванието на младите и образованието на возрасните 
во сите видови да бидат рамноправни меѓу себе, да 
се изградува целосен и диференциран, внатрешно 
функционално поврзан, и на сите нивои достапен 
систем на образование и воспитување, кој обезбе-
дува секој степен на образование, по основното, да 
овозможува непосредно вклучување во работата и 
продолжување на образованието, 

— да се обезбедуваат средства кои се неопход-
ни за квалитетна работа во областа на перманент-
ното образование. Материјалната основа на пер-
манентното образование не смее да зависи само од 
степенот на можноста на заедниците на образова-
нието, туку таа се остварува првенствено со сред-

ствата од вкупниот приход односно доход што ра-
ботните луѓе во сите области на здружениот труд 
и граѓаните (слободно) го изделуваат со самоуправ-
но спогодување, како и со своите други одлуки, 

— сите фактори на општествениот развој, по-
себно организациите на здружениот труд и нивните 
асоцијации, да го развиваат повратното образова-
ние на вработените и другите облици на образова-
ние истовремено со работата, како составен дел на 
воспитно-образовниот систем, дава јќи ги неопход-
ните работни олеснувања за потребите на учењето. 
Зависно од значењето и сложеноста на тие потре-
би и можности на организациите на здружениот 
труд, со нормативни акти да се утврдат разновидни 
погодности со кои се олеснува учењето во работен 
однос (услови и можности за користење на пократ-
ко или подолго отсуство, систем на кооперација, 
ослободување од работа за подолг период, образо-
вание делумично во работното време и др.), 

— работничките и народните универзитети, ра-
диото, телевизијата, печатот и другите средства на 
масовни комуникации, библиотеките, читалните, ин-
формативните центри, домовите на културата и 
другите слични културни установи да се ангажи-
раат знатно повеќе и посистематски отколку досе-
га во перманентното образование. Со општествен 
договор, чија основа ќе ја подготви Републичкиот 
секретаријат за образование и наука, да се обезбе-
ди таква улога на средствата на масовните комуни-
кации и културните установи, 

— и во оваа област на дејствувањето да се ос-
твари неопходниот степен на рационализација и мо-
дернизација на образовните дејности со технологи-
зација на образовниот процес, со внесување на 
нови методи и организација на работата, како и 
со развивање на насоченото самообразование со кое 
образовната практика може да се прошири до не-
насетливи рамки. Оптимализацијата на постојните 
можности во остварувањето на перманентното обра-
зование ќе биде задача и предмет на работа на ре-
публичкото координационо тело чие основање прет-
стои, а со кое Републичкиот секретаријат за обра-
зование и наука најтесно ќе соработува. 

Еден од основните предуслови перманентното 
образование да се остварува во што пошироки раз-
мери е ликвидација на неписменоста. Поради тоа, 
описменувањето на возрасните е примарна опште-
ствена задача. Покрај системското и упорно насто-
јување, со цел младата генерација да стекнува ре-
довно осумгодишно образование, кон образованието 
на возрасните треба да се пристапува како кон сос-
тавен дел на секој развоен потфат. Тргнувајќи од 
меѓузависноста на трудот и знаењето, треба да се 
изработат начела на функционалното елементарно 
образование, кое има да се оствари во училиштето, 
по пат на консултативни облици и на најразлични 
други начини. По примената на мерилата на ф у н к -
ционална проверка на знаењата и способностите, 
треба да им се признае соодветен степен на основно 
образование на сите оние што ќе покажат успех. 

Во наредниот период неопходно е да се истра-
жуваат, проучуваат и воопштуваат најдобрите ре-
зултати на трудот, како и проблемите и тешкотии-
те во областа на перманентното образование и соз-
нанијата за тоа да се направат достапни на науч-
ната, стручната и другата јавност. Од посебно зна-
чење е да се пристапи кон изработка и оствару-
вање на научно-истражувачки и развојни проекти, 
кои ќе придонесат за интегрално поврзување на 
сите повикани општествени фактори во областа на 
перманентното образование и нивното интеракциско 
проникнување. За таа цел неопходно е во Републи-
ката да се основа соодветна институција. 

Општествената ефикасност на перманентното 
образование во голема мера зависи и од објектив-
ното планирање на многукратните образовни по-
треби од стручни кадри. Тоа планирање мора да би-
де долгорочно и поврзано со планирањето на раз-
војот на науката, стопанството и другите области на 
општествениот труд, а обезбедувано со општестве-
ните планови на развојот на СР Македонија, 
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III 

Со овој документ се отвора процес на измени 
и модификацијата на воспитно-образовниот систем, 
актуелизирање на неговите задачи и содржини, ре-
конструкција на неговата методолошка основа, пре-
структуирање на институционалните и организацио-
ни облици, промена на системот на верификација 
на знаењата и способностите и квалитетно нова 
организација. Улогата на школата и Универзитетот 
треба да се трансформираат, за да можат овие ус-
танови да одговараат на современите потреби на 
општеството. Тие промени ќе се вршат во еден 
подолг процес. Обврска е на политичко-извршните, 
управните и другите органи во работата на норма-
тивната дејност од областа на образованието и вос-
питувањето да тргнуваат од ставовите што се ис-
такнуваат во оваа резолуција. 

Поради побрзиот развој на децата денеска, по-
ради подобрите услови за нивна социјализација и 
се поизразитите способности да учат во најраниот 
животен период, почетокот на образованието на де-
цата треба да се помести на порана возраст, а шко-
лувањето во младоста да се доведе во реални рам-
ки. Треба постојано да се има предвид дека образо-
ванието не се завршува во младоста, туку дека 
продолжува во целиот живот. Во согласност со тие 
цели и задачите на образованието треба поинаку да 
се распоредат и остваруваат. 

Перманентното образование се засновува врз 
квалитетно оствареното ниво на осумгодишното 
образование. Разликите во знаењата што настану-
ваат поради неоствареното основно ниво треба да 
се отстрануваат со дополнителни мерки. 

Секој степен на школување треба да се разгле-
да во поглед на содржината на образованието од 
становиштето на примената на концепцијата на 
перманентното образование: основното образование 
во врска со барањето да подготвува за перманент-
но образование, средното образование со оглед на 
потребата од создавање на поширока образовна 
основа за стекнување на стручна спрема, високото 
образование заради барањето висококвалификува-
н и ^ кадри да бидат оспособени за постојано следе-
ње на научните откритија и техничките пронајдоци 
на соодветно ниво и вклучување во истражувањата 
а образованието на возрасните поради преместува-
ње на акцентот врз концептот на перманентното 
образование. 

Потребно е да се согледаат патиштата кои мо-
жат да доведат до корелација на содржината на 
образованието со приближувањето до целосното, 
внатрешно поврзаното образование. 

При барањето на нови патишта за реформа на 
содржината на образованието битно е да се има 
предвид карактерот на развитокот на современата 
наука. Тој е обележан со интензивен процес на 
с о ц и ј а л и з а ц и ј а т а во рамките на секоја наука и со 
создавање на меѓудисциплинарна синтеза, со појава 
на нови научни дисциплини. Затоа е непожелно 
создавањето на предвремени бариери на потесната 
специјализација, туку е неопходно постепено запоз-
навање на човекот со најразновидни области на чо-
вечкиот труд и творештво. 

Новото гледање на односот на општото и 
стручното образование мора да дојде до израз осо-
бено во областа на средното и високото образование, 
повлекувајќи зад себе многу длабоки промени во 
постојната состојба. Покрај исчезнувањето на гра-
ничните разлики меѓу општото и стручното обра-
зование. нужно доаѓа и до ублажување како и до 
постепено исчезнување на горната граница. 

За да се оствари образовно-воспитната дејност 
од најшироки размери, нужно е да се развие це-
лосен систем на најразновидни облици на образо-
вание, различни по содржината на своите програ-
ми, траење и организација. 

Училиштето и Универзитетот, како што се де-
неска организирани, уште не се доволно објектив-
но подготвени да ја прифатат новата улога што 
ми ја наметнува концепцијата на перманентното 

образование. Училиштето во современите услови се 
повеќе мора да биде ориентирано на тоа к а ј мла-
дината да развива интересирање, желба за знае-
ња и волја тие да се стекнат што посамостојно со 
сопствени напори. На тој начин, училиштето стану-
ва посложена образовно-воспитна институција чија 
дејност не може да се сведе само на функцијата на 
пренесување на знаењата. 

Значајна е улогата на основното училиште во 
тоа што со давањето на соодветната основа и оспо-
собување на учениците ги подготвува за образова-
ние во текот на целиот живот. 

Во преодниот период средното образование тре-
ба да има претежно општообразовни содржини, 
што не исклучува извесна диференцијација и спе-
цифичности на овој степен на образование. Довол-
но широко и содржајно перманентно образование не 
може да се оствари дури ни на ниво на високото 
образование, ако со средното образование не се 
обезбеди доволно широка општообразовна основа, 
особено во подготвителниот дел на средното обра-
зование. 

Заради полесен премин од основното во сред-
ното училиште, како и од средното во високото 
образование, потребно е да се постигне неопход-
ниот континуитет на наставната содржина. Исто та -
ка е неопходно да се оствари соодветна содржин-
ска поврзаност меѓу одделни облици и патишта на 
средното образование, како и заедничка појдовна 
основа. Неа треба да ја сочинуваат избрани знаења 
од хуманитарните, природните, математичките и 
техничките науки. 

Диференцираното средно образование, насочено 
кон стекнување на основа за вклучување во рабо-
та, треба да биде ориентирано кон барањата на ид-
ните студии и кон барањата за натамошно перма-
нентно образование. 

Перманентното образование, к а ј кое не се смета 
на училишното свидетелство, треба да ги задоволи 
се поголемите потреби и барања на младината и 
возрасните за постојано и систематско зголемување 
нивото на нивното образование и да му помогнат на 
секој способен поединец да се користи со мож-
ностите за образование. 

Сите установи за високо и вишо образование 
ја преземаат врз себе задачата и одговорноста да 
го обезбедуваат перманентното образование со 
стручњаци од практиката, кои се здобиле со висо-
ка стручна спрема како и со други што се интере-
сираат за дополнување на знаењето и продолжу-
вање на образованието на соодветните факултети, 
во високите и вишите школи. Оваа работа треба да 
биде наменета и за истанчување на знаената и 
духот на заинтересираните. 

Улогата на овие установи е и во тоа за своите 
дипломирани студенти и другите стручњаци од 
практиката, посебно за раководните кадри, да ор-
ганизираат постојани и повремени облици на нивно 
усовршување за најновите достигања и резултатите 
во структурата, како и со методите на работа и 
нивната примена. 

Организирајќи го перманентното образование, 
установите за високо образование им помагаат на 
своите дипломирани студенти стручно и научно 
да се развиваат, а себеси се обврзуваат, од една 
страна за одржување на врска со практиката, а од 
друга за следење и развивање на најновите науч-
ни сознанија од дадените области. 

Остварувањето на барањата за перманентно 
образование во установите за високо образование 
подразбира нивна полна отвореност спрема опште-
ството, стопанските, социјалните и културните дви-
жења, еластичност на внатрешната организација на 
работата на овие установи, циркулација на настав-
ничките кадри од стопанството и другите области на 
трудот на Универзитетот, организирање на разни 
советодавни и истражувачки служби наменети за 
овие потреби и сл. 

Потребно е да се преземаат мерки вонредното 
студирање да се направи достапно на што поши-
рок круг на заинтересирани и способни, За да мо-
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ж е тоа да даде соодветни резултати, неопходно е 
да биде така организирано, што на вонредните сту-
денти да им биде дадена сета потребна помош за 
успешно совладување содржината на наставната 
програма. 

Образованието на возрасните треба да на јде 
свое место во системот на образованието како негов 
составен дел, но мора да се прилагоди кон мож-
ностите и психологијата на возрасните корисници. 

Напоредно со напредокот на науката, техни-
ката и технологијата, со интензивно стопанисува-
ње и развивање на самоуправните општествено-еко-
номски односи, улогата на образованието на возрас-
ните, а засновано врз концепцијата на перманент-
ното образование, непрекинато и се побрзо ќе рас-
те. Се заострува прашањето за стручноста и спо-
собноста на сите вработени, се проширува потре-
бата од образование и усовршување на раководните 
кадри во стопанството и општествените дејности, 
се јавува неопходноста од преквалификаци ја на 
стручните работници, се поставува прашањето за 
јакнење на стручните и научните служби во рам-
ките на стопанските организации, нивните група-
ции и гранки и др. 

Во согласност со сето тоа ќе ј акне улогата и 
значењето на училиштата, Универзитетот, работ-
ничките и народните универзитети, заводите за вра -
ботување, центрите за стручно образование и дру-
гите установи на образованието, потоа на технич-
ките средства на масовната комуникација , разните 
културни и уметнички установи во работата на 
перманентното образование на возрасните луѓе. 

Образованието, напоредно со работата, орга-
низираното и слободното самообразование, кое го 
бара и го остварува самиот живот, треба да станат 
знача јни патишта на перманентното образование 
поради својата рационалност и економичност. Со 
нив, со помошта на установите за образование, се 
остварува мрежа на индивидуални пунктови за 
учење. 

Треба да се работи на воведување на систем на 
разменување на трудот и образованието. Примената 
на овој систем бара двонасочен однос меѓу уста-
новите за образование и нивните корисници. Тој 
ги обврзува установите за образование на целисход-
но интересирање и изучување на проблемите во 
практиката и достигањата на науките за да може 
да им се у к а ж е ефикасна помош на заинтересира-
ните да се користат со курсеви, семинари и други 
слични облици на настава. 

Со општествените мерки треба да се создаваат 
олеснувања на работните организации да го оства-
руваат својот интерес за подигање на образовното 
и технолошкото ниво на вработените, со обезбеду-
вање на услови за образование истовремено со ра-
бота, по пат на настава, организирано и слободно 
самообразование. Тие треба да го поттикнуваат и 
стекнувањето на интерни к в а л и ф и к а ц и и кои се ре-
зултат на техничкиот прогрес. 

Од становиштето на остварување на концепции-
те на перманентното образование исклучително зна -
чење им припаѓа на методите на наставно-образов-
ната и воспитната работа. 

Посебно е знача јно да се оспособи младината и 
возрасните: сами да ги избираат и поставуваат це-
лите и програмите на своето образование, како и 
да вли јаат врз нивното обликување, самостојно да 
ги одбираат патиштата за реализација на избрани-
те цели, да знаат да ги совладаат сите пречки што 
се јавуваат на патот на реализацијата на опреде-
лени цели и задачи, да можат сами да ги оцену-
ваат резултатите што ги оствариле. 

Специфично програмско и методолошко трети-
рање на образованието на возрасните допушта и 
претпоставува програмирање на перманентното об-
разование, кое ќе ги условува општествените и 
нивните лични потреби, употребата на методи кои 
одговараат на менталната природа на возрасните и 
на степенот на нивното работно и животно искуство 
и креирање на соодветна организација на образов-
ната работа со возрасните, зависно од нивните ус-
лови и можности. 

Крутото и стереотипно оценување на знаењата, 
навиките и умеењата треба да се заменат со посо-
времени начини на вреднување. Развивањето на 
практиката на перманентното образование бара на -
пори за изработка на нова концепција за в е р и ф и -
каци ја на учењето. Во иднина ќе се намали в а ж -
носта на моментното оценување на знаењата и 
вредностите на луѓето по пат на школска контрола, 
а ќе се зголеми значењето на вредностите што се 
манифестираат во работата. 

Модернизацијата на Воспитно-образовната де ј -
ност опфаќа постојано оспособување на кадрите 
што работат во оваа област заради остварување на 
нови цели, методи и организација на работата. 

За разлика од стопанските дејности, за кои 
пазаришните закони императивно претставуваат 
стимуланс на модернизацијата во областа на обра-
зованието и воспитувањето,, во која овие закони-
тости посебно се манифестираат, со општествена ак -
ци ја треба да се настојува: 

— за потребите на образовно-воспитната де ј -
ност, со цел за подигање на нејзиниот квалитет и 
сопствената репродукција , да се зголеми нивото на 
образованието на стручните кадри што работат во 
оваа област, и да се обезбедува нивното перманент-
но усовршување, 

— образовно-воспитната дејност да ги развива 
и усовршува методите специфични за реализација 
на образовно-воспитните цели во согласност со до-
стигањата на науката во образованието и воспиту-
вањето на младината и возрасните, како и н а в е д -
ната практика, 

— техничката база на наставата и на другите 
облици на учење непрекинато да напредува и со 
тоа да се изнаоѓаат пократки патишта за усвојува-
ње на се поширок фонд на знаење. 

Научно-истражувачката работа, посебно во оваа 
област, добива се поголемо значење. Затоа е нужно 
да се изработат конкретни планови за научно-ис-
тражувачката и разво јна работа во областа на об-
разованието и воспитувањето, да се обезбедат кадри 
и средства за нивната реализација и да се обезбеди 
практична примена на резултатите на сите истра-
ж у в а њ а . 

Покра ј организаторите на ова образование, го-
лемо значење имаат наставниците како главни но-
сители на реализацијата на барањата за перманент-
ното образование ако тие се остваруваат во вид на 
настава. Затоа наставниците и нивните соработници 
мораат непрекинато да се образуваат, за да го со-
владаат, заедно со општиот современ развој , и на -
предувањето на нивната научна област. Нивниот 
авторитет се повеќе се манифестира низ личните 
вредности, кои мораат постојано да ги потврдуваат 
со своите знаења или умеења, без потпирање на 
неограничената власт на учителот. 

З а да можат стручните кадри во областа на об-
разованието да одговорат на своите сложени зада-
чи, неопходно е: 

— да бидат упатени во суштината и консеквен-
циите на перманентното образование, 

— да знаат да работат со возрасните без оглед 
на тоа дали се организатори или реализатори на 
целите и задачите на Воспитно-образовната дејност, 

— непрекинато да се во тек со унапредува-
њето на нивниот домен на работа, со следење раз -
војот на науката од потесната струка и поширо-
ката област на педагошко-андрагошките, психолош-
ките и општествено-економските знаења како и со 
учеството во иновирањето на дадените области. 

Неопходно е да се развиваат нови профили на 
кадри за работа во областа на перманентното обра-
зование за ф у н к ц и ј а т а на аниматори и координа-
тори заради у к а ж у в а њ е помош на луѓето што се 
вработени и заради примена на најновите методи 
во тоа учење, со оглед на еластичноста и промен-
ливоста на целите на перманентното образование и 
силата на широката можност за нивно остварување. 

Покра ј редовното информирање на овие кадри 
по пат на соодветни публикации и други средства 
на информирање, потребно е за универзитетските 
наставници да се воведе практика на нивно перио-
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дично ослободување од редовните должности зара-
ди средување на сопствените знаења, нивно допол-
нување, унапредување и објавување на новините 
кои можат да имаат општествено значење. 

Доменот на проучувањата што треба да се пре-
земат во областа на перманентното образование е 
многу широк. За да може на концепцијата за пер-
манентно образование да и се олесни расчистува-
њето на патот во практиката, неопходно е широко 
и систематско ангажирање на педагогијата, психо-
логијата, адрагогијата, социологијата, економиката 
на образованието, кибернетиката и цела низа други 
науки и научни дисциплини. 

IV 

За остварување на целите и принципите содр-
жани во оваа резолуција, Собранието на СР Маке-
донија смета дека во непосредниот натамошен раз-
вој треба да се преземе следното: 

1. Со решителни мерки на носителите на оп-
штествената политика во областа на науката, обра-
зованието и стопанството заеднички да се разрабо-
тува политика на реализација на перманентно^ 
образование обезбедувајќи го нејзиното прифаќање 
во републичките планови на општествено-економ-
скиот развој. 

2. Со мерките на економската политика да се 
намалува времето на застареноста на средствата 
за пр,оизводство, придонесувајќи со тоа за скрату-
вање на растојанието на трансферот на знаењата 
од нивното пронаоѓање до примената. 

3. Со општествени договори и самоуправни спо-
годби да се обезбеди подвижност и циркулација на 
кадрите во организациите на здружениот труд и 
нивните асоцијации според принципот дека на ра-
ководните места во стопанството и општествените 
дејности можат да работат оние што имаат степен 
на високо и вишо образование, при постојано на-
тамошно стручно усовршување и идеолошко изди-
гање. Недоволно квалификуваните раководни и 
други кадри мораат да се заменуваат со кадри од 
соодветни стручности или да се дооквалификуваат 
во догледно време при што за тоа треба да им се 
обезбедат материјални и други неопходни услови. 

4. Собранието на СР Македонија очекува од оп-
штините и републиката, како и самоуправните ин-
тересни заедници на образованието, организациите 
на здружен труд и нивните асоцијации, научните 
институции од сите воспитно-образовни установи 
на чело со Универзитетот, од просветно-педагошки-
те заводи и другите установи за проучување и раз-
вој на образованието, како и од општествено-поли-
тичките организации, стручните и научни здруже-
нија организирано проучување и творечка примена 
на ставовите и интенциите на оваа резолуција и 
работа на нивното натамошно унапредување. 

5. Извршниот совет на Собранието на СРМ и 
надлежните републички тела и органи на управата 
ќе го следат и помагаат остварувањето на оваа ре-
золуција и за тоа повремено ќе го известуваат Со-
бранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . 

Број 03-2366 
10 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

^ -^Просветно-културниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 октомври 1973 година, го претре-
се материјалот — Старата селска архитектура - -
состојба и заштита, и согласно со член 275 од Де-
ловникот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ЗАШТИТА НА СТАРАТА СЕЛСКА 

АРХИТЕКТУРА 

Поаѓајќи од сегашната состојба во која се нао-
ѓа старата селска архитектура — подложена на 
пропаѓање, некои села сосема се напуштени, а не-
кои се напуштаат, постои опасност, доколку не се 
преземат итни мерки, да бидат уништени вонредно 
значајни културно-историски и архитектонски вред-
ности. 

На овие заканувања у к а ж а симпозиумот „Ста-
ра селска архитектура — заштита и ревитализа-
ција", кој се надоврза на симпозиумот „Стара град-
ска архитектура и урбанизација на градовите", со 
што се заклучуваат првите организирани научни 
истражувања. Ова создава можност да се утврди 
политика која одговара на сегашната положба во 
оваа област. 

Заради успешна заштита на овој вид архитек-
тура, Соборот ги донесува следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Заради заштита и ревитализација на истори-
ските и архитектонските вредности на старата сел-
ска архитектура, се наложува потреба од презема-
ње на брзи интервенции за заштита на овој вид 
архитектонски објекти и комплекси, заштита на 
целини и нивно определување како агломерации 
или делови во населби со нивно означување дека 
тие претставуваат споменици на културата. 

2. Во рамките на урбанистичките планови што 
се донесуваат за овој вид населби, новите градби 
треба да се надоврзат на старите, да се вклопуваат 
во постојната архитектура, со цел да не се наруши 
постојниот амбиент односно населбата да не ја за-
губи својата вредност. 

3. За успешна заштита на старата селска архи-
тектура треба да се создаваат поволни кредити, кои 
би ги стимулирале сопствениците на куќите за нив-
на заштита и обнова, а општествената заедница да 
ги финансира реставрациите на одделни значајни 
споменици на културата во селата и надвор од нив 
како и објектите на потребната инфраструктура. 

4. Институциите што работат на проучувањето 
и заштитата на селската архитектура, во прв ред 
Институтот за народна архитектура при Архитек-
тонско-градежниот факултет во Скопје и заводите 
за заштита на спомениците на културата, својата 
активност треба да ја насочат и координираат кон 
итно и систематско изготвување на комплетна до-
кументација, да извршат валоризација на овој вид 
објекти во Републиката и да преземат мерки за 
конзервација и реставрација на повредните објекти 
и целини. 

5. Ревитализацијата на старата селска архитек-
тура е единствено можна само преку современ при-
стап за зачувување на вредните примероци и соод-
ветна адаптација, во која ќе се осовремени и внат-
решниот простор, кој ќе биде погоден за живеење, 
за културни објекти, за туризам и др. 
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Во оваа смисла треба да се очекува општините 
и работните организации од областа на стопанството 
да ги сфатат потребите од нивно нужно ангажи-
рање. 

6. За заштита на споменичкото богатство за од-
делни села или комплекси потребно е да се фор-
мираат одбори, на кои ќе им биде доверено вршење 
на определени работи во врска со чувањето и одр-
жувањето на спомениците, на споменичките ком-
плекси, односно урбанистички целини. 

7. Соборот очекува дека сите средства за ма-
совни комуникации ќе се вклучат во напорите за 
заштита на овој вид објекти преку популаризирање 
на ставовите и мерките содржани во овие заклу-
чоци. 

Број 03-2484 
10 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Просветно-културниот собор, 
Драги Тозија, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Ч ^ В р з основа на член 138 и 139 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и член 
199 став 3, член 201 и 223 од Статутот на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73), 
Собранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 5 октомври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕТО И СОСТАВОТ НА КОНФЕ-
РЕНЦИИТЕ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСИГУРЕНИ-
ЦИТЕ ВО ОПШТИНИТЕ И РАБОТНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ, ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕ-
НОВИТЕ НА СОВЕТИТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
И НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА НИВ-

НОТО ИЗБИРАЊЕ 

I 

Со цел за непосредно остварување на своите 
права, должности и одговорности и за организира-
но учество во вршењето на функциите на советите 
на осигурениците и Собранието на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија (во натамошниот текст: Заедница), осигуре-
ниците од подрачјето на секоја одделна општина, 
како и осигурениците од составот на работните ор-
ганизации кои во својот состав имаат основни ор-
ганизации на здружениот труд и другите поголеми 
избирачки групи на осигурениците утврдени со 
оваа одлука формираат конференции на делега-
циите на осигурениците. 

И 

Општинската конференција на делегациите на 
осигурениците (во натамошниот текст: општинска 
конференција) ја сочинуваат делегатите на деле-
гациите на основните организации на здружениот 
труд односно работните заедници, осигурениците 
вработени ка ј приватните работодавци, осигурени-
ците кои вршат самостојни дејности и корисниците 
на пензија, како и корисниците на други права од 
инвалидското осигурување. 

При изборот на делегати за делегациите на 
осигурениците од основните организации на здру-
жениот труд односно работните организации се во-
ди сметка во состав на делегацијата да влезат на ј -
малку 50% делегати од редовите на непосредните 
производители. 

Во состав на општинската конференција вле-
гува по еден делегат избран од делегациите на оси-
гурениците од: 

— секоја основна организација на здружениот 
труд; 

— секоја работна организација која во својот 
состав нема основни организации на здружениот 
труд; 

— секоја работна заедница што врши работи 
за самоуправните интересни заедници, за опште-
ствено-политичките организации и за органите и 
организациите на општествено-политичките заедни-
ци (во натамошниот текст: работни заедници); 

— работниците вработени ка ј приватните рабо-
тодавци на подрачјето на општината; 

— лицата кои вршат самостојни дејности на 
подрачјето на општината, и 

— корисниците на пензија, како и корисниците 
на други права од инвалидското осигурување од 
подрачјето на општината. 

Доколку во состав на организацијата односно 
избирачката група од претходниот став има повеќе 
од 300 осигуреници, на секои 300 осигуреници се 
избира и делегира по еден делегат за општинската 
конференција. 

По исклучок од претходните два става од овој 
член, делегациите на осигурениците од подрачјето 
на Општината на град Скопје избираат по еден де-
легат во состав на општинската конференција на 
просечно 2.000 осигуреници, а делегациите од дру-
гите општини со над 10.000 осигуреници избираат 
по еден делегат на просечно 300 осигуреници, за-
ради што за избор на делегати за општинската 
конференција од овие општини ќе се изврши соод-
ветно групирање на делегациите на осигурениците 
од организациите односно од другите избирачки 
групи на осигурениците. 

III 

Осигурениците од секоЈа основна организација 
на здружениот труд односно друга избирачка гру-
па од точката II став 2 избираат и формираат сво-
ја делегација на осигурениците со тоа што бројот 
на делегатите во состав на делегацијата самостој-
но го определуваат. 

Изборот на делегати за делегацијата на осигу-
рениците од претходниот став се врши непосредно 
на собирите на осигурениците. 

Собирите на осигурениците ги организираат и 
свикуваат надлежните органи на управување на 
организациите на здружениот труд односно на ра-
ботните заедници за своите работници, овластените 
стручни служби за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување за работниците на ра-
бота ка ј приватните работодавци и за лицата што 
вршат самостојна дејност и здруженијата на пен-
зионерите и инвалидите на трудот за корисниците 
на пензија, како и корисниците на други права од 
инвалидското осигурување од подрачјето на оп-
штината. 

Собирот на осигурениците може да се одржи 
со присутен број на осигуреници. 

Начинот и постапката за избор на делегати за 
делегациите на осигурениците ги утврдуваат само-
стојно учесниците на собирот. 

На собирот на осигурениците се води записник 
во кој, покрај другото, се внесуваат податоци за 
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бројот на осигурениците од составот на собирот, 
бројот на осигурениците присутни на собирот и 
имињата на предложените и избрани делегати. 

На избраните делегати им се издава уверение 
за изборот, што го потпишува претседавачот на 
собирот. 

IV 

Осигурениците од работните организации кои 
во својот состав имаат основни организации на 
здружениот труд односно работни единици со се-
диште на подрачјето на истата општина формираат 
конференција на делегациите на осигурениците од 
работната организација. 

Конференцијата на делегациите на осигурени-
ците од работната организација од претходниот 
став ја сочинуваат членовите на делегациите на 
осигурениците од сите основни организации на 
здружениот труд односно работни единици. 

V 

Секоја делегација на осигурениците, односно 
во Скопје и другите општини со над 10.000 осигу-
реници соодветна група на делегации на осигуре-
ниците избира од своите редови и делегира во со-
став на општинската конференција одреден број 
делегати во смисла на одредбите од точката И на 
оваа одлука. 

Во работните организации во кои се форми-
рани конференции на делегациите на осигурени-
ците од работната организација избор на делегати 
во општинската конференција вршат тие конфе-
ренции од своите редови. 

Мандатот на делегатите членови на општин-
ската конференција трае четири години. 

Делегациите на осигурениците можат, по по-
треба односно по оправдани причини, да ги заме-
нат односно сменат своите делегати во општин-
ската конференција и пред истекот на периодот 
од четири години. 

VI 

Општинската конференција избира делегати за 
членови на советот на осигурениците и на Собра-
нието на Заедницата од своите редови, на начин и 
по постапка утврдени со оваа одлука. 

Избраните делегати на општинската конферен-
ција од претходниот став за својата дејност во со-
ветот на осигурениците и Собранието на Заедни-
цата одговараат пред општинската конференција 
која им дава препораки и мислења за ставовите 
што треба да ги застапуваат во органите во кои 
се избрани заради обезбедување на интересите на 
осигурениците од своето подрачје и на која и под-
несуваат во определени рокови извештаи за рабо-
тата на органот во кој се делегирани. 

VII 

Општинската конференција врши избор на де-
легати и одлучува полноважно на седници на кои 
присуствуваат мнозинството од членовите на кон-
ференцијата, а одлуките ги донесува со мнозинство 
на гласови од присутните членови на конферен-
цијата. 

VIII 

Општинската конференција има претседател и 
заменик на претседателот, кои ги избира на прва-
та седница на време од 2 години. 

Претседателот на конференцијата и неговиот 
заменик можат да бидат отповикани и пред исте-
кот на времето на кое се избрани. 

Првата седница на конференцијата ја свикува 
претседателот на Собранието на Заедницата или од 
него ополномоштен член на Собранието на Заед-
ницата. 

I X 

Осигурениците од подрачјето на секоја општи-
на избираат совет на осигурениците како свој са-
моуправен орган. 

Бројот на членовите на советите на осигурени-
ците на одделните општини изнесува: 

1) на советите на осигурениците во општините: 
Демир Хисар, Ресен, Кратово, Крива Паланка, Де-
бар, Крушево, Македонски Брод, Валандово, Него-
тино, Берово, Делчево, Виница, Пробиштип, Радо-
виш и Свети Николе по 15 члена; 

2) на советите на осигурениците во општините: 
Кичево, Струга, Гевгелија, Кавадарци и Кочани по 
17 члена; 

3) на советите на осигурениците во општините: 
Охрид, Гостивар и Струмица по 19 члена; 

4) на советите на осигурениците во општините: 
Куманово, Титов Велес и Штип по 21 член; 

5) на советите на осигурениците во општините: 
Прилеп и Тетово по 23 члена; 

6) на Советот на осигурениците на Општина 
Битола — 25 члена, и 

7) на Советот на осигурениците на Општина на 
град Скопје — 29 члена. 

Осигурениците од две или повеќе општини мо-
жат спогодбено да основаат заеднички совет на оси-
гурениците за подрачјата на своите општини. Бро-
јот на членовите на заедничкиот совет на осигуре-
ниците не може да биде поголем од 29. 

X 

Избор на делегати за членови на советот на 
осигурениците врши општинската конференција од 
своите редови. 

За избор на делегати за членови на советот на 
осигуреници општинската конференција утврдува 
кандидатска листа, при што се води сметка за 
сразмерната застапеност на кандидатите од редот 
на активните осигуреници и на корисниците на 
пензија. Гласањето за предложените кандидати се 
врши тајно со гласачки ливчиња. 

За избрани делегати за членови на советот на 
осигурениците се сметаат кандидатите кои добиле 
најголем број на гласови, но не помалку од поло-
вината гласови од присутните членови на општин-
ската конференција. 

На избраните делегати им се издава уверение 
за избор. 

XI 

Првата седница на советот на осигурениците ја 
свикува и со неа раководи до изборот на претсе-
дател и заменик на претседателот на советот прет-
седателот на Собранието на Заедницата или од не-
го ополномоштен член на Собранието на Заедни-
цата,. 

На првата седница на советот на осигуреници-
те се врши избор на претседател и на заменик на 
претседателот, како и на други тела на советот. 

XII 

Во состав на Собранието на Заедницата влегу-
ваат: 

— 61 член кои како свои делегати ги изби-
раат општинските конференции, и 

— 8 члена кои ги именуваат соодветните орга-
ни на определените општествени организации. 

Општинските конференции во одделните оп-
штини избираат следен број делегати за членови 
на Собранието на Заедницата: 

1) општинските конференции во општините: 
Демир Хисар, Ресен, Кратово, Крива Паланка, К и -
чево, Дебар, Струга, Крушево, Македонски Брод, 
Валандово, Гевгелија, Кавадарци, -Неготино, Беро-
во, Делчево, Виница, Кочани, Пробиштип, Радовиш 
и Свети Николе — по еден делегат; 
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2) општинските конференции во општините: 
Охрид, Гостивар, Струмица и Штип — по два де-
легата; 

3) општинските конференции во општините: 
Куманово, Прилеп, Титов Велес и Тетово — по 
три делегати; 

4) општинската конференција во Општината 
Битола — четири делегати, и 

5) општинската конференција во Општина на 
град Скопје — седумнаесет делегати. 

Како свои претставници во состав на Собрание-
то на Заедницата именуваат односно избираат: 

— Советот на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија — еден делегат; 

— Републичката конференција на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Македонија 
— еден делегат; 

— Републичкиот одбор на Сојузот на борците 
од Народноослободителната војна на Македонија 
— еден делегат; 

— Републичкиот одбор на Сојузот на здруже-
нијата на пензионерите и пензионираните инвали-
ди на трудот на Македонија — четири делегати; и 

— Републичкиот одбор на Сојузот на здруже-
нијата на инвалидите на трудот на Македонија — 
еден делегат. 

XIII 
Избор на делегати за членови на Собранието 

на Заедницата врши општинската конференција од 
своите редови. 

За избор на делегати за членови на Собрание-
то на Заедницата се утврдува кандидатска листа, 
при што се води сметка за сразмерната застапеност 
на кандидатите од редот на активните осигуреници 
и корисниците на пензија. 

Гласањето за предложените кандидати се вр-
ши тајно со гласачки ливчиња. 

За избрани делегати членови на Собранието на 
Заедницата се сметаат кандидатите кои добиле н а ј -
голем број на гласови, но не помалку од полови-
ната од присутните членови на општинската кон-
ференција. 

На избраните делегати им се издава уверение 
за изборот. 

XIV 
Изборот на делегатите за членови на Собра-

нието на Заедницата што како свои делегати ги 
избираат општествено-политичките организации и 
општествените организации определени со одред-
бите на точката XII од оваа одлука се врши на 
начин и по постапка што ќе ги утврдат тие ор-
ганизации. 

XV 
Првата конститутивна седница на Собранието 

на Заедницата ја свикува претседателот на Собра-
нието на Заедницата од претходниот состав. 

XVI 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за бројот и составот на 
членовите на советите на осигурениците и на чле-
новите на Собранието на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија и 
за начинот на избирањето на истите („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 28/73). 

XVII 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-2299/1 
5 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

^ Врз основа на член 201 став 3 и член 226 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА 
ЧЛЕНОВИ НА КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА ДЕЛЕГА-
ЦИИТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА СОВЕТИТЕ 
НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И НА СОБРАНИЕТО НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

I 

Избори на делегати за членови на делегациите 
на осигурениците, на општинските конференции на 
делегациите на осигурениците, на советите на оси-
гурениците и на Собранието на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија ќе се одржат, и тоа: 

1) собирите на осигурениците за избор на де-
легации на осигурениците од основните организа-
ции на здружениот труд односно од другите изби-
рачки групи од точката II став 2 и 4 од Одлуката 
за основањето и составот на конференциите на де-
легациите на осигурениците во општините и ра-
ботните организации, за бројот и составот на чле-
новите на советите на осигурениците и на Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија и за начинот на нив-
ното избирање („Службен весник на СРМ" бр. 37/73) 
— во времето од 10 до 20 октомври 1973 година; 

2) изборите на делегати за членови на општин-
ските конференции на делегациите на осигурени-
ците — во времето од 21 до 31 октомври 1973 го-
дина, и 

3) изборите на делегати за членови на советите 
на осигурениците и на Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија — во времето од 1 до 15 ноември 1973 го-
дина. 

II 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да в а ж и Одлуката за распишување на избори 
за членови на советите на осигурениците и за чле-
нови на Собранието на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 
(,,Службен весник на СРМ" бр. 28/73). 

III 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија",, 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-2300/1 
5 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 
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^ 3 5 ) 
Врз основа на член 138 став 1 точка 4 од Ста-

тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 28/73), Собранието на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 5 октомври 1973 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПЕНЗИИТЕ 

I 

Заради усогласување со натпланското движење 
на трошоците на животот во Социјалистичка Ре-
публика Македонија во првото полугодие од 1973 
година, старосните, инвалидските и семејните пен-
зии, без заштитниот додаток, вонредно се зголему-
ваат, и тоа: 

— старосните пензии и семејните пензии оства-
рени по основа на старосна пензија — за 2% и за 
40 динари во фиксен износ; 

— инвалидските пензии и семејните пензии 
остварени по основа на инвалидска пензија — за 
3% и за 40 динари во фиксен износ. 

Зголемувањето од претходниот став ќе се из-
врши на сите пензии остварени од пензиска основа 
во која не е пресметан личниот доход остварен во 
1973 година. 

I I 

Како основица за определување износот на зго-
лемувањето на пензиите според оваа одлука служи 
износот на пензијата на КОЈ корисникот на пензи-
јата имал право од 1 септември 1973 година. 

I I I 

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 
се однесува само за периодот од 1 септември до 31 
декември 1973 година. 

I V 

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 
не влијае на правото и височината на заштитниот 
додаток на пензијата, кој и натаму ќе се исплатува 
во определениот износ. 

V 

При определувањето на зголемувањето на се-
мејните пензии според оваа одлука два и повеќе 
корисници на пензија по иста основа ќе се сметаат 
како еден корисник. 

V I 

Усогласувањето на пензиите според оваа одлу-
ка ќе се изврши, и тоа: 

1) на пензиите за кои е донесено решение до 
влегувањето во сила на оваа одлука — од Струч-
ната служба на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија по службена 
должност, без донесување на писмено решение; 

2) на пензиите за кои решение за остварување 
на правото ќе се донесе по влегувањето во сила на 
оваа одлука од овластените стручни служби за до-
несување на решенија за права од пензиското и 
инвалидското осигурување во прв степен при до-
несувањето на решението. 

V I I 

Потребни п о ј а с н е т ^ а за примена на одделните 
одредби на оваа одлука дава Стручната служба па 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

V I I I 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-2301/1 
5 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка по тужбата на Умурзат Рамаданова од Скопје, 
ул. „1151" бр. 9, против тужениот Рамадановски Ха-
лит, со непознато место на живеење, за развод на 
брак. 

Се повикува тужениот Халит Рамадановски во 
рок од 30 дена да се јави во судот или да ја доста-
ви својата точна адреса. Во спротивно, по истекот 
на овој рок, судот ќе му одреди временски старател 
кој ќе го застапува до правосилното завршување 
на бракоразводниот спор, согласно член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3098/72 од 
15. X. 1973 година. (140) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка по тужбата на тужителот Сретен Симиќ од Ку-
маново, ул. „Тодор Велков" бр. 2/15, против туже-
ната Милица Симиќ, родена Минчиќ, за развод на 
брак. Вредност на спорот 2.000 динари. 

Бидејќи адресата на тужената не е позната, 
истата се повикува во рок од 30 дена по објаву-
вањето на овој оглас лично да се јави во судот или 
да ја достави својата сегашна адреса. Во спротив-
но ќе и биде поставен старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3394/72 од 
16. X. 1973 година. (141) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Тужителката Славка вд. Ристова Трпчевска од 
село Прељубиште, Тетовско поднела тужба за рас-
кинување на договор за доживотна издршка про-
тив Петар Р. Трпчески од село Прељубиште кој се-
га се наоѓа во Австрија со непозната адреса и Ни-
кола Трпчески од Земун, ул. „Банки Иловник" бр. 
12. Бидејќи Петар Ристов Трпчески се наоѓа во 
Австрија со непозната адреса се поканува во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
,.Службен весник на СРМ" да се јави во судот или 
да определи свој застапник. Во спротивно ќе му 
биде определен застапник по службена должност. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 397/73. 
(142) 

Тасески Бобан од Тетово преку законскиот зас-
тапник мајката Добринка Антоска од Тетово, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 95, поднесе до овој суд тужба за 
издршка против тужениот Тасески Александров 
Марко од село Доброште, а сега со непозната адре-
са во Германија. Биде јќи тужениот Марко е со 
непозната адреса се поканува во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
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застапник по овој спор. Во спротивно ќе му биде 
определен старател по службена должност. 

О д ОПШТИНСКИОТ с у д в о Т е т о в о , П . б р . 745/72. 
(143) 

Пред овој суд води спор Манојловени Ванчо од 
Тетово, ул. „19 Ноември" бр. 1, против Маној лого-
ска Ленче од село Јанчиште, застапувана од неј -
зината мајка Манојловска Доца од село Јанчиште, 
а сега со непозната адреса во Германија, за укину-
вање на законска издршка. Се повикува Маној-
ловска Доца во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот да се јави на судот или да достави точна 
адреса. Во спротивно ќе и биде поставен старател 
кој ќе се грижи за нејзините права и обврски по 
овој спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 638/73. 
(144) 

Пред овој суд води спор ѓорѓеска Стојанка од с. 
Вратница против Симовски Стојков Цветко од с. 
Вратница, а сега со непозната адреса во САД, за 
сопственост. Се повикува тужениот да се јави во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да 
достави адреса. Во спротивно ќе му биде поставен 
старател. 

О д ОПШТИНСКИОТ с у д в о Т е т о в о , П . б р . 739 /73. 
(143) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. X. 1972 година, страна 423, реден број 32 е запи-
шана под фирма: Земјоделско-индустриски комби-
нат „Црвена ѕвезда" - Штип, ООЗТ „Плачковица" 
— село Лесковица, Штипско. Предмет на работење-
то на оваа основна организација е: 

— производство на сите видови земјоделски 
производи; 

— производство на селско-стопански производи 
во кооперација со индивидуалните производители; 

— вршење на агротехнички и други услуги на 
индивидуални производители (орање, сеење, жнее-
ње, вршење и др.); 

— снабдување на индивидуалните производи-
тели со репродукциони материјали; 

— вршење на млинарски услуги; 
— вршење промет со индустриски стоки, на 

големо и мало; 
— производство и откуп на тутун во сопствено 

производство и во кооперација со индивидуални 
производители; 

— промет со жива стока; 
— текстил, кратка и плетена стока и конфек-

ција ; 
— галантериска и базарска стока и играчки; 
— кожарска стока и кожна галантерија; 
— јажарска стока, каделни и јутени производи; 
— производи од гума и пластични маси; 
— железарија и метална стока, велосипеди, 

шивачки машини и прибор; 
— моторни возила, резервни делови и прибор; 
— земјоделски машини и алатки, вештачки ѓу-

брива и средства за заштита на растенијата; 
— електротехнички материјал; 
— бои, лакови, хемикалии и прибор; 
— градежни материјали; 
— огревно дрво и јаглен; 
— санитарни и изолациони материјали; 
— стакло, порцелан и керамичка стока; 
— намештај; 
— канцелариски материјал, хартија, прибор за 

пишување и школски прибор; 
— стока и сточна храна; 
— месо и месни производи; 
— житарици и млински преработки; 
— семенска стока; 

— зеленчук, овошје и нивни преработки: 
— алкохолни и безалкохолни пијалоци; 
— сирова кожа, волна, крзно, животински от-

падоци и влакна; 
— лековити растенија; 
— техничка стока за снабдување на производ-

ните претпријатија и занаетчиството; 
— посредување на прометот. 
Директор на Основната организација на здру-

жен труд „Плачковица" е инженер Панче Рам-
бабов. 

ООЗТ „Плачковица" — село Лесковица е во 
состав на З И К „Црвена ѕвезда" — Штип. Осно-
вана е со одлуката на централниот работнички со-
вет на З И К „Црвена ѕвезда" — Штип и договорот 
бр. 0306/1-2751 од 26. VII. 1972 година меѓу двете 
работни организации. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
206/72. (1725) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. X. 1972 година, рег. бр. 16/72, книга I е запи-
шана под фирма: Сервисна работилница во Битола, 
ул. „Браќа Мангови" бр. 5, на Металопреработувач-
ката индустрија „Слобода" — Чанак. Предмет на 
работењето на сервисната работилница е вршење 
на сервисна служба — сервисирање на производи 
исклучиво на претпријатието „Слобода" — Чанак. 

Раководител на сервисната работилница е Ги-
новски Крсте. 

Сервисната работилница е основана со одлу-
ката на работничкиот совет на Металопреработу-
вачката индустрија „Слобода" — Чанак, бр. Ш/1 
од 30. VII. 1970 година. 

Сервисната работилница ќе ја потпишува ис-
тото лице што ја потпишува и индустријата — 
Чанак. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 201/72. (1830) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. X. 1972 година, рег. бр. 2/69, книга I е запишана 
под фирма: Самопослуга во Битола, ул. „Прилеп-
ска" бб, на Земјоделската задруга „Златен клас" 
— село Новаци. Предмет на работењето на само-
послугата е промет, на мало, со сите видови пре-
хранбени продукти, меѓу кои и на свежо месо и 
предмети за општа употреба. 

Раководител на самопослугата е Чоневски Ме-
тодија. 

Самопослугата е основана со одлуката на за -
дружниот совет на Земјоделската задруга „Златен 
клас", село Новаци, бр. 1522 од 13. IV. 1972 година. 

Самопослугата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 280/72. (1831) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. X. 1972 година, рег. бр. 31/72, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница „Трико" во Битола, 
на булевар ,Д Мај" бр. 257, на Претпријатието за 
трикотажа и конфекција „Трико" — Виница. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
трикотажа и конфекција . 

Раководител на продавницата е Живковиќ Фа-
нија. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Претпријатието за трикотажа 
и конфекција „Трико" — Виница, бр. 482 од 19. X. 
1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 292/72. (1832) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. X. 1972 година, рег. бр. 1/71, книга I е запишан 
под фирма: Магацин во Битола, ул. ,,Преспанска'' 
бр. 17, на Претставништвото во Битола, на Земјо-
делската задруга „Мечкин Камен", село Сладујево, 
Демир Хисар. Предмет на работењето на магаци-
нот е ускладиштување на оригинал флаширани и 
конзервирани прехранбени продукти и разни ин-
дустриски стоки (порцелан, стакларија и електро-
уреди). 

Магацинот е основан со одлуката на работната 
заедница на Претставништвото во Битола на 3 3 
„Мечкин Камен", село Сладујево, бр. 02-65 од 12. 
VII. 1972 година. 

Магацинот ќе го потпишува Димитриевски 
Крајо, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 271/72. (1833) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. X. 1972 година, рег. бр. 23/72, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Мо-
ша Пијаде" бб, на Фабриката за чорапи „Удар-
ите" — Зрењанин. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на чорапи, произведени од 
Фабриката „Ударник" — Зрењанин. 

Раководител на продавницата е Никола Дуда-
новски. 

Продавницата е основана од Фабриката за чо-
рапи „Ударник" — Зрењанин, со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 9. X. 1972 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 298/72. (1834) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. IX. 1972 година, рег. бр. 5/67, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во село Вапила, 
Охридско, на З И К „Скопско поле" — работна еди-
ница — Млекара — Охрид. Предмет на работење-
то на продавницата е промет со индустриско-пре-
хранбени продукти. 

Раководител на продавницата е Трајаноски Ди-
митри. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботната заедница на З И К ,.Скопско поле" — работ-
на единица — Млекара — Охрид, бр. 122 од 15. III. 
1968 година. 

Продавницата ќе та потпишува истото лице 
што 1'а потпишува и Млекаоата — ОХРИД. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ли . 
бр. 250/72. (1835) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 588. страна 319, книга II е запишано след-
ното' Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Претставништвото во Скопје, на ,.Трго-
македонија" — мешовито трговско претпријатие 
на големо и мало — Делчево, согласно со оддлуката 
на работничкиот совет, број 01-1 од 18. I. 1973 го-
дина. 

Од О р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 91 од 31. I. 1973 година. ' (273) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 857, страна 455, книга VII е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, од рег. бр. 857, страна 1153, книга III 
Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје со 
своите деловни единици и тоа во: Гевгелија. Го-
стивар, Дебар, Кавадарци, Куманово, Тетово и Ти-
тов Велес, бидејќи се соединува со Комерцијално-
инвестиционата банка — Битола и Стопанската бан-
ка — Скопје со договор за соединување во един-
ствена банка под име Стопанска банка — С к о т е. 

^ Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, од рег. бр. 961, страна 615, книга IV Сто-
панската банка — Скопје, бидејќи се соединува со 
Комерцијално-инвестиционата банка — Битола и 
Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, со 
договор за соединување во единствена банка под 
име Стопанска банка — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 111 од 9. II. 1973 година. (290) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. I. 1973 година, рег. бр. 106/55, книга I е запи-
шано следното: Проектантското биро „Нова градба" 
— Битола се присоединува кон Заводот за урбани-
зам и комунално стопанисување — Битола. 

Проектантското биро „Нова градба" — Битола 
престана со својата работа и се брише од региста-
рот на стопанските организации што го води овој 
суд, поради присоединување кон Заводот за урба-
низам и комунално стопанисување — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работната заедница на Проектантското би-
ро „Нова градба" — Битола, број 0306-191 од 8. XII. 
1972 година и одлуката на работната заедница на 
Заводот за урбанизам и комунално стопанисување 
- Битола, број 02-1148/2 од 8. XII . 1972 година и 
самоуправната спогодба склучена меѓу Проектант-
ското биро „Нова градба" — Битола и Заводот за 
урбанизам и комунално стопанисување — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 1/73. (302) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. I. 1973 година, рег. бр. 10/62 и 1/62, книга I е 
запишано следното: Трговското претпријатие „За-
другар" — Битола се присоединува кон Трговското 
претпријатие „Нова трговија"" — Битола. 

Трговското претпријатие „Задругар" — Битола 
престана со својата работа и се брише од региста-
рот на стопанските организации што го води овој 
суд поради присоединување кон Трговското прет-
пријатие „Нова трговија" — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на заклу-
чокот на работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Задругар" — Битола, број 04-1305 од 9. 
XII. 1972 година, договорот за присоединување склу-
чен меѓу Трговското претпријатие „Задругар" — 
Битола и Трговското претпријатие „Нова трговија" 
— Битола од 20. X. 1972 година и заклучокот од 
работничкиот совет на Трговското претпријатие 
„Нова трговија" — Битола, број 02-2315/2 од 21. XI. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 13 и 14/1973 година. (303) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. XII. 1972 година, рег. бр. 12/72, книга I запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата во Битола, на Индустријата за гумени про-
изводи „Тигар" — Пирот и тоа со: продажба на 
гумени, гумотекстилни, кожни и пластични чевли 
на други произведувани заради дополнување на 
сопствениот асортиман; продажба на големо. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Индустријата за 
гумени производи „Тигар" — Пирот, од 20. IX. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 294/1972 година. (305) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. I. 1973 година, рег. бр. 4/71, книга II е запишано 
следното: Самостојната организација на здружен 
труд, со својство на правно лице — Погон „Гради-
нар" — Охрид, на З И К „Скопско Поле" — Скопје, 
престана со својата работа и се брише од реги-
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старот на стопанските организации, бидејќи истиот 
погон се издвојува од составот на комбинатот и 
прерасна во Земјоделско стопанство „Градинар" — 
Охрид, рег. бр. 1/73/1. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на централниот работнички совет на З И К 
„Скопско Поле" - Скопје, број 02-1764 од 11. XII. 
1972 година и одлуката на работничкиот совет на 
Погонот „Градинар" — Охрид од 21. XI. 1972 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 75/73. (310) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. I. 1973 година, рег. бр. 5/66, книга И е запиша-
но следното: Техничкиот сервис во Охрид, ул. „7 
Ноември" бр. 9, на Електронската индустрија — 
Ниш, се преселува на ул. „Димитар Влахов" бр. 22 
— Охрид. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлзт-
ката на работничкиот совет на Електронската ин-
дустрија - Ниш, број 4830/14 од 26. X. 1972 година 
и решението на Одделението за инспекциски служ-
би при Собранието на општина Охрид, број 04-2547 
од 26. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 89/73. (311) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата во Охрид, на Трговското претпријатие 
„Охридски магазин" — Охрид, Страхил Тренески 
се менува, а за раководител е поставен Сандре Пе-
тревски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 5/73. (312) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5 I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата во Охирд, на Трговското претпријатие 
,.Охридски магазин" — Охрид Марица Стрезова се 
менува, а за раководител е поставена Славка Че-
чегова. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 6/73. (313) 

се менува, а за раководител е поставен Ж и в к о 
Саков. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 9/73. (316) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на про-
давницата во Охрид, на Трговското претпријатие 
„Охридски магазин" — Охрид, Борис Душмановски 
се менува, а за раководител е поставен Хајредин 
Хасан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 10/73. (317) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата во Охрид, на Трговското претпријатие 
„Охридски магазин" — Охрид, Борис Најдески се 
менува, а за раководител е поставен Невзат Али-
сеит. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 7/73. (314) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. I. 1973 година, рег. бр. 38/71, книга I е запиша-
но следното: Се менува фирмата на Деловната еди-
ница во Прилеп, на Трговското претпријатие „Тр-
гокооп" — Скопје и гласи: Претставништво во 
Прилеп (со својство на правно лице — без супсиди-
јарна одговорност, со своја жиро сметка), на Тр-
говското претпријатие „Тргокооп" — Скопје. 

Му престанува правото за потпишување на де-
ловната единица на Андреја Жарчев, раководител. 

Се овластува Љупчо Димитровски, в. д. дирек-
тор, за потпишување на претставништвото во При-
леп. 

Овие промени се извршени врз основа на од-
луката на работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Тргокооп" — Скопје, бр. 03-4526 од 15. 
XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 59/73. (320) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. I. 1973 година, рег. бр. 115/55, книга II е запи-
шано следното: Му престанува правото за потпи-
шување на Атанасоски Методија, директор на Бер-
беро-фризерската задруга „Андон Славејко" — 
Прилеп. 

Се овластуваат Кочоски Владо, директор, досе-
гашен потписник и Петрески Ж и в к о за потпишу-
вање на задругата. Потписите важат поединечно. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 11/73. (322) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. I. 1973 година, рег. бр. 5/69, книга II е запишано 
следното: Му престанува правото за потпишување 
на Киро Ристов Рабаџиевски, досегашен потписник 
на Туристичкото сообраќајно претпријатие „Пре-
спатурист" -— Ресен. 

Се овластува досегашниот потписник Тоде Ки-
мев Ристевски, директор, за потпишување на прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 55/73. (324) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на про-
давницата во Охрид, на Трговското претпријатие 
„Охридски магазин" — Охрид, Невзат Алисеит се 
менува, а за раководител е поставен Митре Мар-
коски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 8/73. (315) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. I. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на про-
давницата во Охрид, на Трговското претпријатие 
„Охридски магазин" — Охрид, Љубица Кескоска 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 395, страна 588, книга II е запишано след-
ното: Погонот „Братство" — село Ростуша, согла-
сно со одлуката на централниот работнички совет 
на З И К „Бистрапродукт" — експорт-импорт — 
Скопје, број 03-382 од 26. I. 1973 година, одлуката 
на работничкиот совет на Погонот „Братство" — 
село Ростуша, број 616 од 23. X. 1972 година и од-
луката на работничкиот совет на Погонот „Брат-
ство" — село Ростуша, број 59 од 30. I. 1973 година 
се издвојува од З И К „Бистрапродукт" — експорт-
импорт — Скопје во самостојно претпријатие кое 
ќе работи под фирма: „Братство" — стопанско прет-
пријатие — село Ростуша, Гостиварско. 

Предмет на работењето на претпријатието е 
земјоделско производство на општонародна земја, 
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земена под закуп или добиена на бесплатно кори-
стење; организирање на земјоделско производство 
на земјата на индивидуалните земјоделски произ-
водители преку создавање на разни видови на ко-
операција; вршење на услуги на земјоделските 
производители со земјоделски машини и направи 
како и вршење на разни други услуги што се во 
врска со земјоделското производство; договарање 
на вишоци од земјоделското производство, презе-
мање и пласман на истите од своето подрачје; 
снабдување на земјоделските производители со по-
требен репродукционен материјал (семе, вештачко 
ѓубре итн.); преработка и доработка на земјодел-
ски производи; организирање на штедење и кредити-
рање; стручно издигање на кадри нужни за вршење 
на стопанската активност на задругата; сточар-
ство; пчеларство; трговија со индустриски стоки; 
домашни Ракотворби (килимарство, плетарство и 
др.); комунални дејности (електрична централа, ле-
кара, касапница итн.); рибарство, ливадарство и 
лозарство. 

Претпријатието е основана со издвојувње на 
Погонот „Братство" — село Ростуша од З И К „Би-
страпродукт" — експорт-импорт — Скопје во са-
мостојно претпријатие, согласно горенаведените од-
луки. 

Стопанското претпријатие „Братство" — село 
Ростуша ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето Џафе-
ри Усеин, в. д. директор, Божиноски Радован, ш е ф 
на сметководството и Незири Јакуп, комерцијален 
раководител. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
„Братство" — стопанско претпријатие — село 

Ростуша, Гостиварско ќе се конституира во рок од 
60 дена по уписот на актот за основање. 

Се брише од регистарот на претприј атип ата и 
дуќаните од рег. бр. 985, страна 491, книга VII По-
гонот „Братство" — село Ростуша на З И К „Бистра-
продукт" — експорт-импорт — Скопје, бидејќи се 
издвојува од З И К „Бистрапродукт" — експорт-им-
порт — Скопје во самостојно претпријатие, согла-
сно горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 115 од 23. II. 1973 година. (352) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 64, страна 417, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Дебар, на Конфекци-
јата „Солидност" од Прилеп, согласно со одлуката 
на работничкиот совет, дел. бр. 01-1421 од 15. VI. 
1972 година, од одржаната седница на 10. VI. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фч. 
бр. 166 од 27. II. 1973 година. (355) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 660. страна 351. книгата VII е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата во Куманово, ул. 
„Маршал Тито" бр 18, на „Стококооп" - ТРГОВСКО 
претпријатие за промет со кожи, волна, стока и 
сточни производи на ГОЛЕМО И мало — Скопје, со-
гласно со одлуката на управниот одбор на 
претпријатието „Стококооп" — Скопје, бр. 596 од 2. II. 
1973 година, од одржаната седница на 15. I. 1973 
година во иднина се проширува и со продажба на 

чевли И други кожни ПРОизводи. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, 

бр. 112 од 14. II. 1973 година. (358) 

ИСПРАВКА 

Во огласот под огл. бр. (264), објавен во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 30 од 29 август 1973 година, 
на страна 918, стои: — Продавница во село Лојане, 
Кумановско, а треба да стои: — Продавница во се-
ло Речица, Кумановско. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1388, страна 432, книга VI е запишано след-
ното: „Дијамант" — претпријатие за стаклорезач-
ки, брусачки и столарски услуги — Скопје е кон-
ституирано на 15. X. 1970 година, согласно одлу-
ката на работната заедница од 15. X. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 96 од 12. II. 1973 година. (364) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1588, страна 424, книга VII е запишано 
следното: Седиштето на Осигурителниот завод „Но-
ви Сад" — Нови Сад — сектор за транспортни и 
кредитни осигурувања — Пословница VI во Скопје, 
се преселува од ул. „Илинденска" бр. 41 на буле-
вар „Крсте Мисирков" бр. 22 во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 118 од 14. II. 1973 година. (365) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 336, страна 405, книга II е запишано след-
ното: Погонот „Вера Пазаванска — Кратово, со-
гласно одлуката на работничкиот совет, број 04-68 
од 16. II. 1973 година, записникот од одржаната 
седница на 14. II. 1973 година на работните луѓе на 
Погонот „Вера Пазаванска" — Кратово, одлуката 
на централниот работнички совет, број 03-382 од 
26. I. 1973 година, на З И К „Бистрапродукт" — ек-
спорт-импорт — Скопје, се издвојува од З И К „Би-
страпродукт" — експорт-импорт — Скопје во са-
мостојно претпријатие кое ќе работи под фирма: 
Претпријатие за производство и промет на сите 
видови килими и хемиски Ракотворби „Вера Паза-
ванска" — Кратово. Предмет на работењето на 
претпријатието е: 

— производство на предмети, сувенири од ба-
кар и ковано железо, предмети од дрво, длабока 
и плитка резба, дрво со седеф, теписи, килими, 
јамболии, предмети од слама, керамика и предме-
ти од домашни Ракотворби; 

— од групата „добиток, живина и нивни про-
изводи": сирење, кашкавал ; 

— од групата „зеленчук, овошје и преработки": 
свежи печурки, суви печурки; 

— од групата „алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци": алкохолни пијалоци, природни вина, де-
сертен вињак, специјални и пенливи вина, вермут, 
мараска, природни ракии, сливовица, жестоки пија-
лоци, освен алкохолни пијалоци, пиво; 

— од групата „индустриски прехранбени про-
изводи" — сирење; 

— од групата „тутун и тутунски преработки": 
тутун, цигари; 

— од групата „производи од домашни Рако-
творби и уметничко занаетчиство": производи од 
народни Ракотворби, производи од уметничко за-
наетчиство, дрворезбарски производи, филигрански 
производи, изработки од ковано железо, украсни 
предмети од стакло и керамика, сувенири, рачно 
ткаени килими, текстилни производи со народен 
вез, блузи со народен вез, тантели, приглавци, на-
родни носии, обувки со народни мотиви, опинци, 
торби со народни мотиви, кожна галантерија со на-
родни мотиви, дрвна галантерија од фолклорен ка-
рактер, плетени корпи, плетени изработки, четки; 

— од групата „книги, печатарски работи" — 
грамофонски плочи; 

— од групата „радио и ТВ апарати, грамофони, 
магнетофони и други акустични апарати": грамо-
фони, грамофонски плочи, радиоапарати, телеви-
зори, транзистори, електрични музички инструмен-
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ти, апарати за сликање и репродукција на звук, 
магнетофони, радио и ТВ делови, акумулатори и 
батерии за радиоапарати, прибор и алат за радио-
техника ; 

— од групата „текстил и текстилни суровини": 
волна, памучно предиво, памучен конец, конец од 
синтетички влакна, вештачки предива, синтетички 
предена, памучни ткаенини, волнени ткаенини, тка-
енини од цел влакно, ткаенини од мешано преде-
но, ткаенини волнени — плетени, тантели, везови, 
волнени ќебиња, креветски чаршафи, пешкири, 
прекривки за кревети, рачно изработени волнени 
килими, машински машки и женски чорапи, н а ј -
лон чорапи, долна облека, машки плетени облеки, 
женски плетени облеки, детски плетени облеки, 
текстилна конфекција, женски фустани, женски 
блузи, кожни капути, шалови, чадори, свилени ша-
мии, текстилна галантерија, волнена и памучна 
трикотажа, брисачи за нозе, трикотажа од синте-
тика, волна, синтетички влакна, волнено предено, 
памучно предено од вештачка свила, предено од 
синтетички влакна, памучни ткаенини, волнени 
ткаенини, ткаенини од вештачка свила, ткаенини 
од цел влакно, импрегнирани ткаенини; 

— од групата „житарици и млински преработ-
ки": пченица, јачмен; 

— од групата „руди, метали, легури и немета-
ли": керамички плочки, бакар, алуминиум; 

— од групата „бои, лакови": аналитички бои, пиг-
менти ; 

— од групата „хемикалии, каучук и кибрит": 
гуми за моторни возила (надворешни), пластични 
материи, бајци, внатрешни гуми за моторни возила; 

— од групата „канцелариски материјал, харти-
ја и школски прибор": налив пера, технички па-
тент моливи, моливи, пантлики за рачунски и ма-
шини за пишување, мини за моливи, шах гарнитури, 
регистар каси, натрон книга, картони, специјални 
хартии, пергамент хартии, хартија за технички 
цели, прибор за пишување; 

— од групата „кожа, крзно и производи од ко-
жа" : кожни чевли, кожна галантерија, кожни ка -
пути, кожна облека, кожна конфекција , табачка 
волна, говедска кожа, кожа од ситен добиток со 
волна, свинска кожа, за јачка кожа, астраган, кожа 
за крзна, горна говедска кожа, технички ремени; 

— од групата „медицински и фармацевтски про-
изводи и медицински инструменти": санитарни и 
козметички производи и препарати, филмови за 
фотоапарати, производи од пластични материи, 
медицински инструменти, фармацевтски суровини, 
лабораториски апарати и инструменти; 

— од групата „дрво и дрвни производи": дрвен 
јаглен, градежно дрво, букова сечена граѓа, јасе-
нова сечена граѓа, сечена граѓа, фурнири — буков 
фурнир, превов фурнир, шперплочи, вештачки др-
вени плочи, дрвени кутии, паркет, куќен дрвен 
материјал, дрвна галантерија, дрвени резбарски из-
работки, дрвени столици, дрвени наслонувачки, 
канцелариски намештај, дрвенометален и пласти-
чен намештај, трупови за фурнир, егзотично дрво, 
плута; 

— од групата „друмски моторни возила, дело-
ви, прибор и гуми за моторни возила": патнички 
автомобили, специјални возила, делови за моторни 
возила, гуми за моторни возила; 

— од групата „опрема за градежништво, освен 
електроопрема" — градежни машини; 

— од групата „опрема и утензилии за текстил-
на индустрија, освен електроопрема": машини за 
текстилна индустрија, утензилии за текстилна ин-
дустрија; 

— од групата „опрема за машиностроителство, 
металопреработувачка и друга индустрија, освен 
електроопрема": опрема и уреди за индустрија на 
целулоза и книги, опрема и уреди за прехранбена 
индустрија; 

— од групата „електроопрема": електронски 
машински уреди, електроопрема за рударство; 

— од групата „валани и влечени производи на 
обоената металургија" — лимови од обоени метали; 

— од групата „металопреработуванка и тех-
ничка стока": рачен алат, прибор за јадење, ме-
тална галантерија, брави, катанци и клучеви, ку јн -
ски и куќен прибор, техничка метална стока, ш и -
вачки и индустриски машини, шивачки машини за 
домаќинство; 

— од групата „електротехнички материјал, ос-
вен електрични машини": електричен инсталацио-
н и материјал, материјал за електрично осветле-
ние, електрични апарати, автоелектричен матери-
јал, изолационен материјал, електротехнички ма-
теријал; 

— од групата „стакло, порцелан и керамика": 
керамички плочки, прозорско стакло, стаклени са-
дови, стаклена амбалажа, кристално стакло, кри-
са ал, стаклена волна, керамички садови, порцелан-
ски садови; 

— од групата „фотографски оптички апарати, 
инструменти и прибор": фотоапарати, киноапарати, 
фотографски материјал, оптички апарати и ин-
струменти; 

— од групата „предмети за широка потрошу-
вачка": кожна галантерија, галантериска и базар-
ска стока, детски играчки, ловечко оружје и при-
бор, часовници, бижутерија, производи од благо-
родни метали, рибарски материјали и прибор, 
спортски прибор. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
Погонот „Вера Пазаванска" — Кратово, на З И К 
„Бистрапродукт" — експорт-импорт — Скопје, од 
З И К „Бистрапродукт" — експорт-импорт — Скоп-
је во самостојно претпријатие, согласно горенаве-
дените одлуки. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето, Јанкуловски Боривоје, в. д. директор и Цвет-
ко Ивановски, ш е ф на сметководството. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Претпријатието за производство и промет со 

сите видови килими и хемиски Ракотворби „Вера 
Пазаванска" — Кратово ќе се конституира во рок 
од 60 дена од уписот на актот за основање. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, од рег. бр. 985, страна 939, книга V По-
гонот Кратово на З И К „Бистрапродукт" — експорт-
импорт — Скопје, бидејќи се издвојува во само-
стојно претпријатие, согласно горенаведените од-
луки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 152 од 23. И. 1973 година. (393) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 274, страна 1083, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Услужно бер-
беро-фризерското претпријатие „Боро Менков" — 
Куманово, Гашевски Јованов Стојче е разрешен 
од должност со одлуката на работничкиот совет, 
број 13/2 од 2. II. 1973 година, од одржаната седни-
ца на 31. I. 1973 година и на истиот му престанува 
правото за потпишување. 

За директор со горенаведената одлука на ра-
ботната заедница на Услужно беоберо-фризерското 
претпријатие „Боро Менков" — Куманово е назна-
чен Илиевски Трајко, кој во иднина претпријатие-
то ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, сметано од 8. II. 1973 
година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ли . 

бр. 125 од 26. II. 1973 година. (391) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 139, страна 749, книга I е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд 
„Младост" — Погон Кичево, согласно со одлуката 
на работничкиот совет на З И К „Бистрапродукт" — 
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- експорт-импорт - Скопје, СОЗТ погон „Мла-
дост" - Кичево, број 04-104 од 31. I. 1973 година, 
одлуката на централниот работнички совет на З И К 
„Бистрапродукт" — експорт-импорт — Скопје, број 
03-382 од 26. I. 1973 година, се издвојува од З И К 
„Бистрапродукт" — експорт-импорт — Скопје во 
самостојно претпријатие кое ќе работи под фирма: 
,.Младост" — производно трговско претпријатие на 
големо и мало — Кичево. Предмет на работењето 
на претпријатието е: 

— производство на автогалантериски производи 
за патнички и товарни возила, навлаки, патосници 
од сисал, мукеат и тепихол, преслеки од вештачко 
и природно крзно, летни преслеки од импрегни-
рана хартија, кожни навлаки за волани, навлаки 
за волани од скај ; 

— производство на детска трикотажа од малон 
влакно, синтетика, волница, домашна волна, дет-
ски џемпери, детски плетени облеки, капи, жен-
ски фустанчиња, детски шалови, блузи и бебешки 
костимчиња; 

— производство на персиски килими од чиста 
волна со чвоража од 120.000 и 40.000 — рачна из-
работка, во разни дезени; 

— трговија, на големо и мало, на галантериска 
стока, текстил, конфекција, термоелектрични и 
акустични апарати, возила, автоделови, техничка 
стока и стока за широка потрошувачка. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
Самостојната организација на здружен труд „Мла-
дост" — Кичево, од З И К „Бистрапродукт" — ек-
спорт-импорт — Скопје во претпријатие, согласно 
горенаведените одлуки. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува НИКОЛОСКИ Јован, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
„Младост" — производно трговско претприја-

тие на големо и мало — Кичево ќе се конституира 
во рок од 30 дена од уписот на актот за основање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 161 од 28. II. 1973 година. (394) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 178, страна 961, книга II е запишано след-
ното: Фирмата на Трговското претпријатие за про-
мет со индустриско-прехранбени стоки „Вишешни-
ца" — Кавадарци, согласно одлуката на работнич-
киот совет, број 01-158 од 2. II. 1973 година, од одр-
жаната седница на 21. XII. 1972 година се менува 
и гласи: Трговско претпријатие „Вишешница" — 
Кавадарци. Предмет на работењето на споменатото 
претпријатие, согласно горецитираната одлука, во 
иднина е: промет со индустриски и земјоделски 
производи на големо и мало односно промет со си-
те видови огревни, градежни материјали и наме-
штај, сите видови на текстилни, гумени, хемиски, 
козметички, кожени, керамички, порцелански, пре-
хранбени и земјоделски производи, сите видови на 
електро, водоинсталациони и санитарни уреди, сите 
видови нафта и нафтени деривати, како и промет 
со сите видови моторни возила, земјоделски маши-
ни и автоделови, на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 116 од 14. II. 1973 година. (395) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 178, страна 613, книга III е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Тргов-
ското претпријатие „Вишешница" — Кавадарци, 
и тоа: Душко Фердинандов Галабов, директор, Зора 
Тефова, Димов Б л а ж о и Петров Атанас, претпри-
јатието во иднина ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат, во границите на овластувањето, 
согласно одлуката на работничкиот совет бр. 01-159 
од 2. II. 1973 година, од одржаната седница на 21. 
XII. 1972 година, и Киро Поп Ангелов и Елисавета 
Сеизова, сметано од 6. II. 1973 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 117 од 14. И. 1973 година. (396) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 486, страна 921, книга И е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата за продажба на лесна и 
полутешка конфекција — Кавадарци, ул. „Гуро 
Ѓаковиќ" број 63, на Претпријатието за производ-
ство на готова облека и шивачки услуги „Солид-
ност" — Прилеп, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет, дел. број 02-27/2 од 20. XI. 1971 го-
дина, од одржаната седница на 18. XI. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 148 од 26. II. 1973 година. (397) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 461, страна 3, книга VII е запишано след-
ното: На досегашните потписници на „Тргокооп" — 
Претпријатие за внатрешен промет и застапување 
на странски фирми — Скопје и тоа: Атанасов Ла-
зо, директор и Џони Јак, ш е ф на сметководството 
им престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За директор на „Тргокооп" — претпријатие за 
внатрешен промет и застапување на странски ф и р -
ми — Скопје, со одлуката на работничкиот совет, 
број 03-3897 од 4. XI. 1972 година е назначен Пет-
ковски Димче, кој во иднина претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со новоназначените потписници 
Атанасов Лазо, помошник директор, Јованов Ди-
митрија, финансиски директор и Петко Попов, ш е ф 
на сметководството, сметано од 23. I. 1973 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 58 од 26. II. 1973 година. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 897, страна 199, книга IV е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Стовариштето во Скопје, ул. „Орце Ни-
колов" број 129, на „Ферромото" — експорт-импорт 
— Марибор, согласно со одлуката на работничкиот 
совет од 13. II. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 23 од 20. II. 1973 година. (401) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1074, страна 341, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на „Бабуна" — 
Електроводоинсталатерска задруга, ул. „805" бр. 6 
— Скопје, Трпковски Тодор Ганчо, в. д. директор, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност со решението број 41 од 29. 
IX. 1972 година на „Бабуна" — електроводоинста-
латерска задруга — Скопје. 

За в. д. директор на „Бабуна" — електроводо-
инсталатерска задруга — Скопје, со решението бр. 
4, од 6. II. 1973 година на споменатата задруга, е 
назначен Каракиров Киро, досегашен правен со-
ветник, кој во иднина истата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со новоназначениот потписник Васил Ан-
дов, сметководител. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 151 од 28. II. 1973 година. (404) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1557, страна 267, книга VII е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Организацијата на здружен труд, 
без својство на правно лице — Претставништво за 
книги во Скопје, кеј „Димитар Влахов" бб, на Из-
давачкото книжарско претпријатие „Напријед" — 
Загреб, согласно одлуката на работничкиот совет, 
од одржаната седница на 12. II. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 157 од 21. II. 1973 година. (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 853, страна 70, книга VIII е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје, ул. „Ленинова" 
бр. 38, на „Ауто мотор строј" — претпријатие за 
велетрговија, малопродажба, посредување и за-
стапување на странски и домашни фирми — З а -
греб, се преместува од ул. „Ленинова" бр. 38 на ул. 
„12 Ударна бригада" бр. 84 во Скопје, согласно од-
луката на работничкиот совет, од одржаната сед-
ница на 23. V. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 154 од 26. II. 1973 година. (403) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1126, страна 661, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Трговското претпријатие за промет со 
стоки на мало „Гросист" — Скопје, бидејќи со од-
луката на работната заедница на „Гросист" — 
Скопје, од одржаната седница на 27. XII. 1972 го-
дина, одлуката на работничкиот совет на Прет-
пријатието за внатрешна и надворешна трговија 
„Радиоелектро" — Белград, од одржаната седница 
на 11. XII. 1972 година и одлуката на Претприја-
тието за внатрешна и надворешна трговија „Радио-
електро" — Белград — Организација за внатрешна 
трговија — Ниш, од одржаната седница на 6. XI. 
1972 година се присоединува кон „Радиоелектро' 
— претпријатие за внатрешна и надворешна трго-
вија — ООЗТ за внатрешна трговија — Ниш, како 
деловница во Скопје, без својство на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 44 од 7. III. 1973 година. (417) 

Наскоро излегува од печат 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА 
на Уставниот суд на Македонија 

Збирката ги содржи сите одлуки, позначајните 
решенија како и одреден дел од мислењата и пред-
лозите што Уставниот суд на Македонија му ги 
упати на Собранието на СР Македонија донесени 
во текот на деветгодишната работа. 

Материјалот е систематизиран по области: До-
ход и распоредување на доходот. Распределба на 
средствата за лични доходи. Меѓусебни односи на 
работниците во здружениот труд. Заштита на пра-
вото на самоуправување. Управување и располага-
ње со средствата во општествена сопственост. Дано-
ци, придонеси и такси. Промет со стоки и услуги. 
Образование, наука и култура. Здравство и соци-
јална заштита. Станбено-комунални дејности. Доне-
сување, објавување и влегување во сила на пропи-
сите и другите општи акти. Заштита на изборните 
права итн. 

Кон збирката е даден и регистар на основните 
поими содржани во објавените акти што им дава 
можност на корисниците полесно да ги најдат ста-
новиштата заземени од Судот. 

Збирката корисно ќе му послужи на секого што 
работи на подготвување прописи и други општи 
акти во републичките органи, во собранијата на 
општините и нивните органи на управата, во ра-
ботните и другите организации, правосудните уста-
нови, адвокатурата и граѓаните. 

Збирката има 350 страници тврдо подврзана во 
полуплатно. 

Цена е 50 динари. 
Претплати прима „Службен весник на СР Ма-

кедонија" — Скопје. Уплатите се вршат на жиро 
сметка број 40100-601-128 кај Службата на опште-
ственото книговодство — Скопје. 
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377. Одлука за давање согласност на Предло-
гот за ратификација на оперативниот 
план за проектот за обнова на основните 
здравствени служби за ма јки и деца во 
краиштата погодени со земјотресот во 
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Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

133. Одлука за основањето и составот на кон-
ференциите на делегациите на осигу-
рениците во општините и работните ор-
ганизации, за бројот и составот на чле-
новите на советите на осигурениците и 
на Собранието на Заедницата на пензис-
кото и инвалидското осигурување на 
Македонија и за начинот на нивното из-
бирање — — — — — — — — — 1062 

134. Одлука за распишување избори на деле-
гати за членови на конференциите на де-
легациите на осигурениците, на советите 
на осигурениците и на Собранието на За -
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осигурување на Македонија — — — 1063 
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