
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 30 декември 1976 
С к о п ј е 

Број 44 Год. ХХХП 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
16 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

416. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА 
Се прогласува Републичкиот буџет за 1977 го-

дина, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година. 

Бр. 06-3498 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Собранието на Претседателството 
на СРМ, на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Вкупните приходи на Републичкиот буџет за 

1977 година изнесуваат 4,110.865.000 динари. 
Приходите од претходниот став, освен прихо-

дите на Републиката што претходно се издвојуваат 
за одделни чамени според Законот за извршување 
на овој буџет, се формираат од: 

дин. 1) изворни приходи во износ од 3.053.000.000 
2) други приходи во износ од 122.865.000 „ 
3) дополнителни средства од 

Федерацијата во износ од 935.000.000 „ 

Член 2 
Приходите по извори и видови и расходите по 

основни намени се утврдуваат со Билансот за при-
ходите и расходите на Републичкиот буџет за 1977 
година во следниве износи: 

8 & 
- В 
м 8 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА 

I. П Р И Х О Д И 

ВИД НА ПРИХОДИТЕ 
И з н о с 

на видот на 
приходите 

на изворот на 
приходите 

1. ДАНОК НА ДОХОД И ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

11 Данок на доход 
12 Данок од личен доход од продолжена работа и од работа на 

пензионери 
13 Данок од личен доход од земјоделска дејност 

2. ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ И НА ПРИХО-
ДИ ОД ИМОТ 

21 Основен данок на промет на производи 
22 Посебен републички данок на промет на производи 

3. ТАКСИ 
34 Такса на вода 

4. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ И ПАРИЧНИ 
КАЗНИ 

51 Парични казни 

5. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ ПРИХОДИ 
61 Приходи на органите на управата 
62 Приходи од камата на Народната банка 
62 Заеми од постојаната буџетска резерва на Федерацијата 
62 Други приходи 

6. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ЗАЕДНИЦИ 

73 Дополнителни средства од Федерацијата 
ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови од 1 до 6) 

120.000.000 

18.000.000 
40.000.000 178.000.000 

2.525.000.000 
350.000.000 2.875.000.000 

13.000.000 13.000.000 

35.000.000 35.000.000 

4.000.000 
25.000.000 

35.865.000 
10.000.000 74.865.000 

935.000.000 935.000.000 
4.110.865.000 4.110.865.000 
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II. Р А С X О Д И 

И з н о с 
РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ на основната 

намена на дејноста 

01—1 
01—2 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Средства за редовна дејност 
Средства за посебни намени 

ВКУПНО 01: 

245.447.000 
316.742.000 562.171.000 

562.171.000 

ОЗ 

04—1 

05 

Об 

07 

08 

09 

12 

14—1 
14—2 

1 6 — 2 

17—1 
17—2 

18—5 

03 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

Средства распоредени за финансирање на општествено-по-
литичките организации и на здруженијата на граѓани 

ВКУПНО ОЗ-

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
Средства за тековни вложувања 

ВКУПНО 04: 

05 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
Средства распоредени за образование и воспитување 

ВКУПНО 05: 

06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени за научна дејност 

ВКУПНО 06: 

90.044.000 

149.020.000 

90.044.000 
90.044.000 

149.020.000 
149.020.000 

20.800.000 

7.495.000 

Ј0.800.000 
20.800.000 

7.495.000 
7.495.000 

07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени за културно-просветна дејност 

ВКУПНО 07: ]_ 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ ј 
Средства распоредени за социјални грижи 

ВКУПНО 08: 

9.325.000 9.325.000 
9.325.000 

134.093.000 134.093.000 
134.093.000 

09 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Средства распоредени за здравствена заштита 

ВКУПНО 09: ~ 

12 — ПРИДОНЕСИ НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОПШТЕСТ-
ВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ! 

Придонес за финансирање на потребите на Федерацијата 
ВКУПНО 12: ј 

14 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
Општи дополнителни средства 
Наменски дополнителни средства I 

ВКУПНО 14: _ 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ј 
Средства за компензации, премии, регреси и надоместоци 

ВКУПНО 16: 

74.725.000 74.725.000 
74.725.000 

2.278.522.000 2.278.522.000 
2.278.522.000 

507.000.000 
180.000.000 687.000000 

687.000.000 

68.652.000 68.652.000 
68.652.000 

17 — ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ ОД 
ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ , 

Тековна буџетска резерва 
Обврски од поранешни години 

ВКУПНО 17: " 

18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 

Отплати на кредити 
ВКУПНО 18: 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (01 до 18) 

4.958.000 
1.455.000 6.413.000 

6.413.000 

22.605.000 22.605.000 
22.605.000 

4.110.865.000 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 3 
Расходите искажани во Билансот на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1977 година 

се распределуваат по носители, корисници и поблиски намени, и тоа: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 
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РАЗДЕЛ 1 — СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Распоред-
на група 

или 
подгрупа 

И з н о с 
ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА 

на позицијата 
на основната 

намена 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 11.745.000 
2 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 1.750.000 
3 01--2 Лични примања на избраните и именуваните лица 13.150.000 
4 01--2 Паушали на делегати 2.617.000 
5 01-- 2 Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните 

лица на Собранието на СРМ 1.700.000 
6 01--2 Придонес за комунално уредување на градежното 

земјиште 150.000 
7 01--2 Трошоци за републички избори на делегати 100.000 
8 01--2 Трошоци за директни и специјални телефони 540.000 
9 01--2 , Печатење на стенографски белешки 275.000 

10 01--2 Трошоци за приеми и пречеци 600.000 
11 01--2 Трошоци за одржување на патнички возила 330.000 
12 01--2 Трошоци за декорација на зградата за државни праз-

ници 60.000 
13 01--2 Трошоци за преведување на албански и турски јазик 50.000 
14 01--2 Трошоци за надворешни лица кои учествуваат во ра-

ботата на телата на Собранието 400.000 
15 01--2 Трошоци за издавање и испраќање на „Делегатски 

информатор" 2.500.000 
16 01-- 2 Стручна литература 300.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

17 04—1 За набавка на опрема, адаптација и реконструкција 
на работните простории 2.000.000 

18 04—1 Опрема на печатницата 3.000.000 
19 04—1 Трошоци за уметничко и просторно дообликување на 

зградата на Собранието на СРМ 800.000 5.800.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 19) 42.067.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 13.495.000 
За посебни намени 28.572.000 

ВКУПНО: 42.067.000 

РАЗДЕЛ 2 — ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

20 01—1 Лични доходи во редовната дејност 1.919.000 
21 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 240.000 
22 01—2 Лллчни доходи на избраните и именуваните лица 2.000.000 
23 01—2 Патни, дневни и селидбени трошоци за избраните и 

именуваните лица 150.000 
24 01—2 Трошоци за директни и специјални телефони 150.000 
25 01—2 Трошоци за стенографски белешки и магнетофонски 

снимки 50.000 
26 01—2 Трошоци за приеми и пречеци 100.000 
27 01—2 Трошоци за Републичкиот совет за односи со стран-

ство и Републичкиот совет за заштита на поредокот 200.000 4.809.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

28 04—1 За набавка на опрема 400.000 400.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 20 до 28) 5.209.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.159.000 
За посебни намени 3.050.000 

ВКУПНО: 5.209.000 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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РАЗДЕЛ 3 — СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА 

01 _ ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

29 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 90.000 
30 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 80.000 
31 01-- 2 Лични примања на избраните и именуваните лица 2.770.000 
32 01-- 2 Паушали на членовите на Советот 230.000 
33 01-- 2 Патни и дневни трошоци за избраните лица во Со-

ветот 50.000 
34 01-- 2 Трошоци за директни и специјални телефони 30.000 
35 01-- 2 Трошоци за приеми и пречеци 80.000 

04 НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

36 04—1 За набавка на опрема, одржување и реконструкција 
на просториите 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 29 до 36) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

70.000 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 4 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МА-
КЕДОНИЈА 

ГЛАВА 1 — ИЗВРШЕН СОВЕТ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

37 
38 
39 

40 
41 

42 
43 
44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

01—1 
01—1 
01—2 

01—2 
01—2 

01—2 
01—2 
01—2 

0 1 — 2 

01—2 

01—2 

01—2 

04—1 

04—1 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на избраните лица од Собранието на 
СРМ и на именуваните лица од Извршниот совет 
Трошоци за директни и специјални телефони 
Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните 
лица и на лицата што ги услужуваат 
Надоместок за надворешни соработници 
Трошоци за приеми и пречеци 
Материјални трошоци на Републичкиот центар за 
извидување и тревожење 
Материјални трошоци за работа на Републичкиот со-
вет за општествено уредување и развој и Републичкиот 
совет за стопански развој и економска политика 
Трошоци за набавка на стручна литература, весници и 
списанија 
Трошоци за хигиенско-техничка заштита и набавка 
на облека 
Трошоци за одржување на објектите за потребите на 
Републиката 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

За набавка на опрема на републичките органи на 
управата 
За набавка на опрема за објектите за потребите на 
Републиката и за инвестиционо одржување на објек-
тите и на превозните средства 
ВКУПНО ГЛАВА 1 (позиции 37 до 50) 

ГЛАВА 2 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ 
СО СТРАНСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

51 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 
52 01-- 1 Материјални расходи во редовната^ дејност 
53 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 
54 01-- 2 Трошоци за пречек на гости 
55 01-- 2 Трошоци за погранични средби 
56 01-- 2 Патни и дневни трошоци за патување во странство 

ВКУПНО ГЛАВА 2 (позиции 51 до 56) 

170.000 
3.230.000 
3.400.000 

3.000.000 

2.000.000 
300.000 

1.450.000 
70.000 

700.000 
145.000 

3.330.000 

70.000 
3.400.000 

12.927.000 
1.100.000 

11.350.000 
500.000 

1.500.000 
250.000 

1.200.000 

300.000 

200.000 

100.000 

150.000 

7.000.000 36.577.000 

2.500.000 

5.500.000 
42.077.000 

4.665.000 
4.665.000 
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ГЛАВА 3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ 
ПРАШАЊА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

57 01—1 Лични доходи во редовна дејност 
58 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
59 01—2 Лични примања на именуваните лица 
60 01—2 Трошоци за подготвување на кадри за работа во 

сојузната управа на ССРН 
ВКУПНО ГЛАВА 3 (позиции 57 до 60) 

730.000 
121.000 
440.000 

1.000.000 2.291.000 
2.291.000 

ГЛАВА 4 — БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

61 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
62 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
63 01—2 Лични примања на именуваните лица 
64 01—2 Патни и други трошоци за странки 

ВКУПНО ГЛАВА 4 (позиции 61 до 64) 

583.000 
120.000 
445.000 

12.000 1.160.000 
1.160.000 

ГЛАВА 5 СОВЕТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

65 08 Социјални помошти на повратници — Македонци 
Егејскиот дел на Македонија 
ВКУПНО ГЛАВА 5 (позиција 65) 

од 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 37 до 65) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

4.000.000 

17.881.000 
36.312.000 
54.193.000 

4.000.000 
4.000.000 

54.193.000 

РАЗДЕЛ 5 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

бб 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 1.030.000 
67 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 180.000 
68 01-- 2 Лични примања на претседателот и судиите 1.496.000 
69 01-- 2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции бб до 69) 

600.000 3.306.000 
3.306.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.210.000 
2.096.000 
3.306.000 

РАЗДЕЛ 6 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ 
И УМЕТНОСТИТЕ 

06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

70 06 Лични доходи во редовната дејност 2.500.000 
71 06 Материјални расходи во редовната дејност 500.000 
72 06 Надоместок на академици и на административниот 

секретар 1.340.000 
73 06 За набавха на книги и списанија 500.000 
74 06 За студии и истражувања 100 ООО 
75 06 Трошоци за приеми и пречеци 60.000 
76 06 Симпозиуми, советувања и собири во земјата 50.000 
77 06 Симпозиуми, советувања и собири во странство 100.000 
78 06 Совет на академии 80.000 
79 06 За издавачка дејност 200.000 
80 06 Откуп на ракописи, архивска граѓа и микрофилму-

вање на ретки и старопечатени книги 200.000 
81 06 Откуп на уметнички дела 50.000 
82 06 Одржување на научни собири 100.000 
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1 2 3 4 5 
04 — НЕСТОПАНСКА! ИНВЕСТИЦИИ 

83 04 Трошоци во врска со одржување на зградата и 
инвентарот 1.200.000 

84 04 Трошоци за уметничко дообликување на зградата 1.100.000 8.080.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 70 до 84) 8.080.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 3.000.000 
За посебни намени 5.080.000 

ВКУПНО: 8.080.000 

РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

85 01—1 Лични доходи во редовната дејност 1.812.000 
86 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 600.000 
87 01—2 За посебни намени 2.296.000 4.708.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 85 до 87) 4.708.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.412.000 
За посебни намени 2.296.000 

ВКУПНО: 4.708.000 

РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

88 01—1 Лични доходи во редовната дејност ! 76.732.000 
89 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 12.700.000 
90 01—2 Лични примања на именуваните лица 1.400.000 
91 01—2 Совет за безбедност на сообраќајот 400.000 
92 01—2 За назначување и опремување на нови работници во 

8.000.000 РСВР и во општинските органи за внатрешни работи 8.000.000 
131.232.000 93 01—2 За посебнр! намени 32.000.000 131.232.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

94 04—1 За набавка на опрема и други потреби од Програмата 20.000.000 
95 04—1 Државни врски 6.000.000 

33.000.000 96 04—1 За станови на работници во РСВР 7.000.000 33.000.000 

05 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ -

И ВОСПИТУВАЊЕ 

97 05 Трошоци за средното училиште за внатрешни работи 20.000.000 20.000.000 

14—2 НАМЕНСКИ СРЕДСТВА 

98 14—2 Наменски средства за милицијата во општините 180.000.000 180.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 88 до 98) 364.232.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 89.432.000 
За посебни намени 274.800.000 

ВКУПНО: 364.232.000 

РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

99 01—1 Лични доходи во редовната дејност 1.949.000 
100 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 330.000 
101 01—2 Лични примања на именуваните лица 432.000 
102 01—2 Надоместок на лицата за неоправдано поминато време 

во притвор и истражен затвор 600.000 
103 01—2 Надоместок за издршка на осудени и притворени лица 

во Републиката и надвор од неа и други трошоци 1.450.000 
104 01—2 Надоместок за комисии за правосудни испити и ис-

пити за судиите за прекршоци 200.000 
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105 

106 

107 
108 

01—2 Трошоци за работа на Републичката комисија за 
условен отпуст 

01—2 Трошоци за преведување на документи на странски 
јазици во врска со меѓународната правна помош 

01—2 Трошоци за законодавна дејност 
01—2 Надоместок на трошоците за судско-медицински 

вештачења 

10.000 

20.000 
100.000 

200.000 5.291.000 

05 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТУВАЊЕ 

109 05 Трошоци за стручрш советувања 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 99 до 109) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

350.000 

ВКУПНО: 

2.279.000 
3.362.000 
5.641.000 

350.000 
5.641.000 

РАЗДЕЛ 10 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Трошоци околу усогласувањето на републичкото 
законодавство 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции НО до 113) 

110 01-- 1 
111 01--1 
112 01--2 
113 01--2 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.750.000 
250.000 
563.000 

50.000 

2.000.000 
613.000 

2.613.000 

2.613.000 
2.613.000 

РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА 

114 
115 
Иб 
117 

118 
119 

120 
121 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

01—1 Лични доходи во редовната дејност 
01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
01—2 Лични примања на именуваните лица 
01—2 Материјални трошоци за Републичкиот фонд за сти-

мулирање на талентираноста на младите 
01^-2 Трошоци за комисии 
01—2 Учество во финансирањето на публикации од сојузен 

карактер 
01—2 За печатење на студија 
01—2 За учество во финансирањето на издавање учебници 

за основно образование на возрасните 

1.815.000 
400.000 
837.000 

50.000 
40.000 

100.000 
50.000 

1.200.000 4.492.000 

05 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТУВАЊЕ 

122 05 Учество во намирување на трошоците за школување 
деца на нашите сонародници во странство 300.000 300.000 

06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

123 06 Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во 
Скопје 

124 06 Педагошки совет 
125 06 Награди на ученици и студенти 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 114 до 125) 

1.500.000 
80.000 

100.000 1.680.000 
6.472.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

2.215.000 
4.257.000_ 
6.472.000 
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РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

126 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 
127 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 
128 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 
129 01-- 2 Трошоци за одржување на меморијални музеи 
130 01-- 2 Надоместок за работа на комисии и на надворешни 

соработници 
131 01-- 2 Трошоци за споменикот „Илинден" — Крушево 
132 01-- 2 Учество во финансирањето на Библиографскиот 

133 
134 
135 
136 

137 

07 
07 
07 
07 

08 

институт 

07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

Специјализации и усовршување во странство 
Трошоци за микрофилмување на историска граѓа 
Награди „11 Октомври" 
Награди „Климент Охридски" 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

Социјално осигурување на самостојни уметници 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 126 до 137) 

850.000 
230.000 
276.000 
48.000 

100.000 
600.000 

270.000 

600.000 
650.000 
250.000 
150.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

138 
139 
140 
141 
142 

143 

144 

145 

146 

147 
148 

149 

150 
151 

01—1 Лични доходи во редовната дејност 
01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
01—2 Лични примања на именуваните лица 
01—2 Трошоци за издавачка дејност 
01—2 Трошоци за одделни радио-емисии и програми на 

странски јазици и на јазиците на народностите во СРМ 
01—2 Трошоци за испраќање македонски весници и книги 

во странство 
01—2 Трошоци за испраќање во странство на грамофонски 

плочи, магнетофонски ленти, фотоизложби, колорслај-
дови, документарни филмови, носии, музички инстру-
менти, честитки и др. 

01—2 Трошоци за престој на странски и домашни новинари, 
публицисти и делегати и за специјализации 

01—2 Трошоци за набавка на весници, списанија и книги 
за документација и за Танјугов сервис 

01—2 Трошоци за фото лабораториски материјали 
01—2 Трошоци за информативна и културно-забавна деј-

ност меѓу наши работници на привремена работа во 
странство 

01—2 Трошоци за издавање на списанието „Македонска 
ревија" 

01—2 Награда „Мито Хаџивасилев — Јасмин" 
01—2 Регрес за рото-хартија 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 138 до 151) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

255.000 

1.080.000 
3.199.000 
4.279.000 

1.523.000 
230.000 
560.000 

1.500.000 

3.000.000 

2.000.000 

300.000 

250.000 

352.000 
50.000 

1.800.000 

500.000 
35.000 

6.000.000 

1.753.000 
16.347.000 

2.374.000 

1.650.000 

255.000 
4.279.000 

18.100.000 
18.100.000 

ВКУПНО: 18.100.000 
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РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ З А ЗДРАВСТВО 
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

152 
153 
154 
155 
156 

157 
158 
159 
160 

161 
162 

163 
164 

165 
166 

169 

170 
171 
172 

173 
174 
175 
176 

177 

178 
179 
180 

181 

0 1 — 1 
0 1 — 1 
0 1 — 2 
01—2 
01—2 

01—2 
01—2 
01—2 
01—2 

0 1 -
0 1 -

01—2 
01—2 

08 
08 

167 08 

168 08 

08 

08 
08 
08 

09 
09 
09 
09 

09 

09 
09 
09 

09 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Матери јални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Трошоци за потребите на народната одбрана 
Трошоци за користење и о д р ж у в а њ е на работните 
простории 
Трошоци за санитарната инспекција 
Надоместок за второстепени комисии 
Надоместок на трошоците во врска со стручен надзор 
Надоместоци за стручни испити на здравствените р а -
ботници и специјалистички испити 
Партиципација за Југословенска ф а р м а к о п е ј а Ш 
Трошоци за спроведување на Акционата програма за 
подобрување на санитетско-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во СР Македонија 
Трошоци за изготвување на подзаконски акти 
Учество во изработка на стандарди и нормативи во 
здравството 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
Надоместок на Меѓународниот детски ф о н д 
Трошоци за транспорт на храна од меѓународна по-
мош и соработка со меѓународни организации и и н -
ституции во земјата 
Средства за реализаци ја на Законот за цивилните 
инвалиди од во јната 
Средства за р е а л и з а ц и ј а на Законот за заштита на 
семејствата чи ј хранител е на з адолжителна воена 
служба 
Финансирање на одделни облици на инвалидската 
заштита 
Основни права од Законот за социјална заштита 
Материјално обезбедување на учесниците во НОВ 
Боречки додаток 

09 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Трошоци за набавка на изотопи 
Трошоци за анализи и суперанализи 
Б о л н и ч к и трошоци за душевно болни 
Трошоци за задолжителни видови на здравствена 
заштита на населението 
Трошоци за з адолжителна превентивна здравствена 
заштита 
Трошоци за здравствена заштита на странци 
Трошоци за здравствена заштита на учесници во Н О В 
Партиципација во спроведувањето на Програмата за 
намалување на високата смртност на доенчињата и 
малите деца 
Финансирање на Програмата за инвестициони в л о ж у -
в а њ а во здравството 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 14 (позиции 152 до 181) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ З А ТРУД 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
182 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
183 01—1 Матери јални расходи во редовната дејност 
184 01—2 Лични примања на именуваните лица 
185 01—2 Трошоци за инспекциските служби 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 15 (позиции 182 до 185) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

3.450.000 
700.000 

1.427.000 
^300.000 

350.000 
120.000 
240.000 
950.000 

400.000 
200.000 

4.150.000 
100.000 

320.000 

450.000 

500.000 

4.800.000 

5.000.000 

55.000.000 
6.000.000 

10.000.000 
4.000.000 

55.000 
200.000 

6.000.000 

27.600.000 

5.000.000 
120.000 

20.000.000 

5.750.000 

10.000.000 

4.150.000 
169.032.000 
173.182.000 

2.392.000 
330.000 

1.200.000 
120.000 

2.722.000 
1.320.000 

12.707.000 

85.750.000 

74.725.000 
173.182.000 

4.042.000 
4.042.000 

4.042.000 
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РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ З А ФИНАНСИИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

186 
187 
188 
189 

190 

191 

192 
193 

195 
196 
197 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

01—1 
01—1 
0 1 — 2 
01—2 

01—2 

01—2 

01—2 
01—2 

194 01—2 

01—2 
01—2 
01—2 

198 01—2 

0 1 — 2 

04—1 

Лични доходи во редовната дејност , 
Матери јални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Надоместок за неправилно одземени имоти на коло-
нисти и сточни поседи ! 
Надоместок за покривање на трошоците на Службата 
на општественото книговодство 
Средства за нови работни места во републичките ор-
гани 
Средства за ф о р м и р а њ е на нови органи 
З а намирување на трошоците околу одржувањето на 
новите просторни на републичките органи 
Средства за заедничка потрошувачка на републички-
те органи 
Средства за изработка на студии 
З а валоризаци ја на личните доходи 
Трошоци за Републичката комисија за испитување 
потеклото на имотот 
Учество во финансирањето на потребите на З а д р у ж -
ниот сојуз на Македонија 

З а печатење на обрасци . 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ј 
З а изградба и опремување на објекти што се од општ 
интерес на Републиката 

08 СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

08 Надоместок за исплата на повластени пензии, илин-
денски пензии и други надоместоци според републич-
к и прописи 

12 — ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

Придонес за намирување на потребите на Федераци-
ј ата 

14 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

Општи дополнителни средства на општините | 

16 — ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Надоместок за повластици во јавниот сообраќај според 
републички прописи , 

17 — ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

205 17—1 Тековна буџетска резерва 
206 17—2 Обврски од поранешни години 

12—1 

14—1 

16—2 

5.830.000 
800.000 

1.090.000 

90.000 

700.000 

2.000.000 
1.000.000 

1.000.000 

12.000.000 
300.000 

76.343.000 

50.000 

1.500.000 
200.0&0 

100.000.000. 

20.000.000 

14.000.000 

102.903.000 

100.000.000 

20.000.000 

2.278.522.000 2.278.522.000 

507.000.000 507.000.000 

14.000.000 

4.958.000 
1.455.000 6.413.000 

18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 

207 18—5 З а отплата на ануитети по користени кредити и заеми 21.500.000 21.500.000 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 16 (позиции 186 до 207) ~ 3.050.338.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

6.630.000 
3.043.708.000 
3.050.338.000 
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РАЗДЕЛ 17 —РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА 
И ТРГОВИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Трошоци за инспекциските служби 
Трошоци за користење и одржување на работните 
простории 
Надоместок за надворешни соработници и услуги од 
други 
Трошоци за лабораториско испитување на квалитетот 
на стоките во индустријата 
Трошоци за испитување на материјали, конструкции и 
опрема во градежната индустрија 
Специјализации, стручни усовршувања и учество во 
мешовити комисии 
Трошоци за приеми и пречеци на делегации 
Трошоци за Дирекцијата на републичките стоковни 
резерви 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 208 до 218) _ _ _ _ _ _ _ 

208 01—1 
209 01—1 
210 01—2 
211 01—2 
212 01—2 

213 01—2 

214 01—2 

215 01—2 

216 01—2 

217 01—2 
218 01—2 

3.173.000 
610.000 

2.118.000 
350.000 

700.000 

68.000 

30.000 

20.000 

100.000 
20.000 

700.000 7.889.000 
7.889.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

3.783.000 
4.106.000 
7.889.000 

РАЗДЕЛ 18 —РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ И 
ВРСКИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

219 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 1.250.000 
220 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 252.000 
221 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 991.000 
222 01-- 2 Трошоци за инспекторските служби 280.000 
223 01-- 2 Трошоци за испитување на градежни материјали и 

конструкции 7.000 
224 01-- 2 Специјализации и стручни усовршувања 25.000 
225 01-- 2 Трошоци за учество во мешовити комисии 60.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 219 до 225) 
2.865.000 
2.865.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 19 —РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1.502.000 
^.363.000^ 
2.865.000 

226 01--1 Лични доходи во редовната дејност 1.627.000 
227 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 250.000 
228 01--2 Лични примања на именуваните лица 560.000 
229 01--2 Учество во меѓународни трговски преговори 89.000 
230 01--2 Специјализирани, студиски патувања, симпозиуми и 

семинари во земдата и во странство 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 226 до 230) 

80.000 2.606.000 
2.606.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.877.000 
729.000^ 

2.606.000 
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РАЗДЕЛ 20 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
И ШУМАРСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

231 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
232 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
233 01—2 Лични примања на именуваните лица 
234 01—2 Материјални расходи на инспекциската служба 
235 01—2 Надоместок за уништување на штетен дивеч 
236 01—2 Трошоци на Комисијата за интегрална бонификација 

на реката Вардар 
237 01—2 Дијагностичко-прогностичка извештај на служба 
238 01—2 Финансирање на мерки за унапредување на коњар-

ството 
239 01—2 Субвенции за затревување на ерозивни ораници и ме-

лиорирање на ливади 

4.049.000 
700.000 

1.000.000 
286.000 
100.000 

100.000 
120.000 

500.000 

4.600.000 11.455.000 

16. ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

240 16—2 Премии за млеко 
241 16—2 Финансирање на одделни мерки за превентива и спро-

ведување на прописи во областа на земјоделството, 
шумарството и ветеринарството и на трошоци за со-
работка со странство во овие области 

242 16—2 Решавање на водостопански проблеми од посебен зна-
ча ј за Републиката и меѓудржавни обврски 

243 16—2 Учество во финансирањето на националните паркови 
244 16—2 За финансирање на Програмата за унапредување на 

индивидуалното земјоделство 
245 16—2 За финансирање на водостопанската програма 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 231 до 245) 

20.000.000 

572.000 

720.000 
360.000 

17.000.000 
16.000.000 54.652.000 

"66.107.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 21 —РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

4.749.000 
_61.358.000_ 
66.107.000 

246 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 3.250.000 
247 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 320.000 
248 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 852.000 
249 01-- 2 Трошоци за меѓурепублички советувања и советувања 

во странство 50.000 
250 01-- 2 Елаборати и студии за подолгорочен развиток на од-

делни области и дејности 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 246 до 250) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА 
ОДБРАНА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

251 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
252 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
253 01—2 За посебни намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 251 до 253) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

100.000 

3.570.000 
1.002.000 
4.572.000 

3.070.000 
1.687.000 
9.292.000 

4.757.000 
9.292.000 

14.049.000 

4.572.000 
4.572.000 

14.049.000 
14.049.000 
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РАЗДЕЛ 23 —КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Општа републичка туристичка пропаганда, акции од 
манифестационен карактер и партиципации 
Трошоци на колегијалниот орган на Комитетот 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 254 до 258) 

254 01-- 1 
255 01-- 1 
256 01-- 2 
257 01-- 2 

258 01-- 2 

770.000 
170.000 
328.000 

750.000 
70.000 2.088.000 

2.088.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

940.000 
1.148.000 
2.088.000 

РАЗДЕЛ 24 — АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

259 01—2 Заштита на архивска граѓа за историјата на македон-
скиот народ 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиција 259) ~ 

700.000 700.000 
700.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За посебни намени 
ВКУПНО: 

700.000 
700.000 

РАЗДЕЛ 25 —КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

260 01—1 Лични доходи во редовната дејност 944.000 
261 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 210.000 
262 01—2 Лични примања на именуваните лица 307.000 
263 01—2 Трошоци за советувања, семинари и посети 50.000 
264 01—2 Учество на сојузни и меѓународни натпревари 50.000 
265 01—2 Учество во финансирањето на Програмата за спорт-

ска медицина 300.000 1.871.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

266 04—1 Инвестиционо одржување на зградата 100.000 100.000 

06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

267 06 Трошоци за изучување на националната историја за 
физичка култура 35.000 35.000 

07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

268 07 Издавачка дејност 45.000 45.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 260 до 268) 2.051.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.154.000 
За посебни намени 897.000 

ВКУПНО: 2.051.000 

РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

269 01—1 Лични доходи во редовната дејност 1.387.000 
270 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 220.000 
271 01—2 Лични примања на именуваните лица 475.000 
272 01—2 Трошоци за советувања и семинари во земјата и во 

странство 250.000 
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273 
274 

275 
276 
277 

01—2 Трошоци на комисии за давање мислења за локации 
01—2 Трошоци за литература за урбанистичко просторно 

планирање 
01—2 Трошоци за студии 
01—2 Оцена за урбанистички планови 
01—2 Изработка на просторен план на Македонија 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 269 до 277) 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

50.000 

30.000 
400.000 
50.000 

3.000.000 5.862.000 
5.862.000 

1.607.000 
4.255.000 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

278 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
279 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
280 01—2 Лични примања на именуваните лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 278 до 280) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКИ УПРАВА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
281 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
282 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
283 01—2 Лични примања на именуваните лица 
284 01—2 Механографска обработка на податоци за катастарски 

приход 
285 01—2 Авионско снимање на земјиштето 
286 01—2 Трошоци за обезбедување на зградата 
287 01—2 Трошоци за ново пресметување на катастарскиот 

приход 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ј 

288 04—1 Средства за набавка на опрема и инвестиционо 
одржување 

18 — КРЕДИТИ ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ 
СРЕДСТВА 

289 18—5 За отплата на ануитети 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 281 до 289) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 29 

290 01—1 
291 01—1 
292 01—2 

293 
294 

07 
07 

-РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 
СО СТРАНСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 

07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
Семинар за македонски јазик, литература и култура 
Средства за одделни активности 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 290 до 294) 

5.862.000 

958.000 
220.000 
282.000 

1.178.000 
282.000 

1.460.000 

7.065.000 
4.000.000 

160.000 

570.000 
650.000 
75.000 

2.380.000 

1.000.000 

800.000 

11.065.000 
5.635.000 

16.700.000 

623.000 
135.000 
459.000 

1.838.000 
5.792.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

758.000 
8.089.000 

1.460.000 
1.460.000 

14.900.000 

1.000.000 

800.000 
16.700.000 

1.217.000 

7.630.000 

8.847.000 

8.847.000 
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РАЗДЕЛ 30 —РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД З А СТАТИСТИКА 

01 __ ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

295 01—1 Лични доходи во редовната дејност 10.662.000 
296 01—1 Матери јални расходи бо редовната дејност 1.150.000 
297 01—2 Лични примања на именуваните лица 542.000 
298 01—2 Трошоци за анкетни испитувања 1.420.000 
299 01—2 Набавка на холерит картици 100.000 
ЗОО 01—2 Процена на површини и приноси 250.000 
301 01—2 Нови статистички и с т р а ж у в а њ а 260.000 
302 01—2 Трошоци за о д р ж у в а њ е на зградата 1.000.000 
303 01—2 Трошоци за специјализации 30.000 

16.214.000 304 01—2 Попис на вработени 800.000 16.214.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

305 04—1 З а набавка на опрема 700.000 700.000 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 30 (позиции 295 до 305) 16.914.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О : 

11.812.000 
5.102.000 

16.914.000 

РАЗДЕЛ 31 —РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД З А ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

306 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 601.000 
307 01-- 1 Матери јални расходи во редовната дејност 220.000 
308 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 350.000 
309 01-- 2 Трошоци за редовно школување , специјализации и 

студиски престој на странски граѓани во СРМ 800.000 
310 01-- 2 Трошоци за проширена техничка помош, соработка, 

консултации, семинари и партиципација 600.000 
ЗИ 01-- 2 Трошоци за реципроцитетни обврски и учество на 

членови во мешовити комисии 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 31 (позиции 306 до 311) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
За посебни намени 

В К У П Н О : 

400.000 

821.000 
2.150.000_ 
2.971.000 

РАЗДЕЛ 32 —РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

312 
313 
314 
315 

316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 

324 

01—1 
01—2 
01—2 
01—2 

01—2 
01—2 
01—2 
01—2 
01—2 
0 1 — 2 
01—2 
0 1 — 2 

05 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Матери јални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Надоместок за метеоролошки и хидролошки набљу-
дувања 
Хидролошки мерења 
Метеоролошки мерења 
О д р ж у в а њ е на хидролошки и метеоролошки станици 
Надоместок на трошоците за објектот „Солунска глава" 
Испитување квалитетот на водите 
Трошоци за аерозагадување 
Трошоци за ч у в а њ е на објектот 
Трошоци за прекувремена и ноќна работа 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТУВАЊЕ 

Учество во намирување на трошоците на средното 
метеоролошко училиште во Београд 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 32 (позиции 312 до 324) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
З а редовна дејност 
З а посебни намени 

В К У П Н О ; 

7.070.000 
1.500.000 

162.000 

1.000.000 
180.000 
55.000 

200.000 
240.000 
390.000 
143.000 
180.000 
270.000 

150.000 

8.570.000 
2.970.000 

2.971.000 
2.971.000 

11.390.000 

150.000 
11.540.000 

11.540.000 
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1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 33 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ 
ПРАШАЊА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

325 01—1 Лични доходи во редовната дејност 278.000 
326 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 115.000 393.000 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈАТА 
НА ГРАЃАНИТЕ 

327 ОЗ Помош на верските организации 3.500.000 3.500.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 325 до 327) 3.893.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 393.000 
За посебни намени 3.500.000 

ВКУПНО: 3.893.000 

РАЗДЕЛ 34 — ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

328 01—1 Лични доходи во редовната дејност 2.211.000 
329 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 360.000 
330 01—2 Лични примања на судиите 2.968.000 
331 01—2 Изготвување на Билтен и судска збирка 30.000 
332 01—2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 40.000 
333 01—2 Трошоци за советување и усовршување 50.000 5.659.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 328 до 333) 5.659.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.571.000 
За посебни намени 3.088.000 

ВКУПНО: 5.659.000 

РАЗДЕЛ 35 — РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

334 01—1 Лични доходи во редовната дејност 370.000 
335 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 200.000 
336 01—2 Лични доходи на правобранителот, заменикот и 

помошниците 750.000 1.320.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

337 04—1 За доградба на монтажни работни простории 150.000 1.500.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 334 до 337) 1.470.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 570.000 
За посебни намени 900.000 

ВКУПНО: 1.470.000 

РАЗДЕЛ 36 — СТОПАНСКИ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

338 01—1 Лични доходи во редовната дејност 683.000 
339 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 120.000 
340 01—2 Лични примања на судиите 1.359.000 
341 01—2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 30.000 2.192.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 338 до 341) 2.192.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 803.000 
За посебни намени 

ВКУПНО: 
1.389.000 

2.192.000 
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РАЗДЕЛ 37 — ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА 

342 
343 
344 

345 

0 1 — 1 
0 1 — 1 
0 1 — 2 

18—5 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на јавниот обвинител и на 
замениците 

18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ 
СРЕДСТВА 

За отплата на ануитети 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 342 до 345) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

530.000 
162.000 

1.734.000 

305.000 
2/731.000 

692.000 
2.039.000 

2.426.000 

305.000 

2.731.000 

РАЗДЕЛ 38 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
01 _ ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

346 
347 
348 

01—1 Лични доходи во редовната дејност 
01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
01—2 Лични примања на републичкиот јавен правобранител 

и на замениците 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 346 до 348) 

358.000 
90.000 

646.000 1.094.000 
1 094~000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

448.000 
646.000 

1.094.000 

РАЗДЕЛ 39 — ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

349 
350 
351 
352 
353 

1. Окружен суд — Битола 
01—1 Лични доходи во редовната дејност 
01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
01—2 Лични примања на судиите 
01—2 Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица 
01—2 Надоместок за дежурство 

ВКУПНО (позиции 349 до 353) 

2. Окружен суд — Скопје 

ВКУПНО (позиции 354 до 361) 

3. Окружен суд — Штип 

ВКУПНО (позиции 362 до 367) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 349 до 367) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

2.111.000 
285.000 

2.045.000 
300.000 
200.000 

354 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 7.000.000 
355 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 850.000 
356 01-- 2 Лични примања на судиите 5.202.000 
357 01-- 2 Трошоци за судии поротници, сведоци и вешти лица 2.400.000 
358 01-- 2 Надоместок за дежурства 360.000 
359 01-- 2 Надоместок за затоплување 700.000 
360 01-- 2 Одржување на судска зграда 2.730.000 
361 01-- 2 Надоместок за спровод на осудени лица 180.000 

362 01--1 Лични доходи во редовната дејност 1.244.000 
363 01 --1 Материјални расходи во редовната дејност 182.000 
364 01--2 Лични примања на судиите 1.200.000 
365 01--2 Надоместок за дежурства 216.000 
366 01 --2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 240.000 
367 01 --2 Заедничко затоплување и вода 110.000 

ВКУПНО: 

11.672.000 
15.883.000 
27.555.000 

4.941.000 
Т94Т000 

19.422.000 
19.4227000 

3.192.000 
3.192.000 

27.555.000 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 44 — Стр. 1057 
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РАЗДЕЛ 40 — ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

01 _ ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Окружен стопански суд — Битола 

368 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
369 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
370 01—2 Лични примања на судиите 
371 01—2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 
372 01—2 За советување и семинари 

ВКУПНО (позиции 368 до 372) 

1.183.000 
280.000 
846.000 
100.000 

10.000 2.419.000 
2.419.000 

2. Окружен стопански суд — Скопје 

373 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
374 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
375 01—2 Лични примања на судиите | 
376 01—2 Трошоци за судии — поротници, сведоци и вешти лица 

ВКУПНО (позиции 373 до 376) 

6.280.000 
1.500.000 
3.740.000 

250.000 11.770^000 
11.770.000 

3. Окружен стопански суд — Штип 

377 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
378 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
379 01—2 Лични примања на судиите 
380 01—2 Трошоци за судии поротници, сведоци и вешти лица 

ВКУПНО (позиции 377 до 380) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 368 до 380) 

960.000 
228.000 
600.000 
100.000 1.888.000 

1.888.000 

16.077.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

10.431.000 
5.646.000 

16.077.000 

РАЗДЕЛ 41 —ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОИШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Окружно јавно обвинителство — Битола 

381 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
382 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
383 01—2 Лични примања на обвинителот и замениците 
384 01—2 Надоместок за дежурства 

ВКУПНО (позиции 381 до 384) 

551.000 
110.000 

1.081.000 
90.000 _1.832.000 

1.832.000 

2. Окружно јавно обвинителство — Скопје 

385 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
386 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
387 01—2 Лични примања на обвинителот и замениците 
388 01—2 Надоместок за дежурства 

ВКУПНО (позиции 385 до 388) 

1.518.000 
220.000 

2.515.000 
100.000 4.353.000 

4.353.000 

3. Окружно јавно обвинителство Штип 

389 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
390 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
391 01—2 Лични примања на обвинителот и заменикот 
392 01—2 Надоместок за дежурства 

ВКУПНО (позиции 389 до 392) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 381 до 392) 

439.000 
100.000 
558.000 

80.000 1.177.000 
Ј..П7.000 
7.362.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

2.938.000 
4.424.000 
7.362.000 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 30 декември 1976 
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РАЗДЕЛ 42 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

393 
394 
395 

0 1 — 1 
01—1 
01—2 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на судиите 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 393 до 395) 

845.000 
170.000 

1.214.000 2.229.000 
2.229.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.015.000 
1.214.000 
2.229.000 

РАЗДЕЛ 43 —КАЗНЕНО ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

ИДРИЗОВО 

396 08 Лични доходи во редовната дејност 8.720.000 
397 08 Материјални расходи во редовната дејност 300.000 
398 08 Посебни материјални трошоци 10.000.000 
399 08 Лични доходи 198.000 
400 08 Надоместок за спровод на осудени лица 200.000 
401 08 Надоместок за доаѓање и враќање од и до работа 250.000 19.668.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 396 до 401) 19.668.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 9.020.000 
За посебни намени 10.648.000 

ВКУПНО: 19.668.000 

РАЗДЕЛ 44 — ВОСПИТНО ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ — ТЕТОВО 

402 
403 
404 
405 

08 
08 
08 
08 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични доходи 
Посебни материјални трошоци 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 402 до 405) 

2.470.000 
550.000 
200.000 

1.200.000 4.420.000 
4.420.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

3.020.000 
ЈМОО.ООО^ 
4.420.000 

РАЗДЕЛ 45 —РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД 
НА МАКЕДОНИЈА 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ 

406 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 
407 ОЗ Материјални расходи во редовната дејност 
408 ОЗ Лични примања, патни и дневни трошоци на избра-

ните и именуваните лица 
409 ОЗ Дотација на Конференцијата за општествена актив-

ност на жените од Македонија 
410 ОЗ Финансирање на Програмата на општествените орга-

низации, друштва, здруженија, сојузи и издавачката 
дејност 

411 ОЗ Дотација на весникот „Нова Македонија" 
412 ОЗ Дотација на весникот „Флака е влазримит" 
413 ОЗ Дотација на весникот „Бирлик" 
414 ОЗ Дотација на весникот „Остен" 
415 ОЗ Дотација на весникот „Трудбеник" 
416 ОЗ Дотација на списанието „Просветна жена" 
417 ОЗ Дотација на билтенот на општествено-политичките 

организации на СРМ 
418 ОЗ Набавка на опрема 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 406 до 418) 

3.404.000 
1.720.000 

3.042.000 

487.000 

18.000.000 
14.490.000 
6.470.000 
5.031.000 
1.515.000 
1.826.000 
1.687.000 

480.000 
200.000 58.352.000 

58.352.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

5.124.000 
Ј3.228.000_ 
58.352.000 
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РАЗДЕЛ 46 — ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СОЈУЗОТ 
НА КОМУНИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

ОЗ _ ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

419 ОЗ Финансирање на функциите на Централниот комитет 
на СКИ 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиција 419) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 

ВКУПНО: 

14.800.000 

14.800.000 
14.800.000 

14.800.000 
14.800.000 

РАЗДЕЛ 47 

420 ОЗ 
421 ОЗ 
422 ОЗ 
423 ОЗ 

- СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОВ 
— РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР 

ОЗ _ ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на избраните лица 
Кирија за работни просторни 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 (позиции 420 до 423) 

925.000 
400.000 

1.200.000 
220.000 2.745.000 

2.745.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.325.000 
1.420.000 
2.745.000 

РАЗДЕЛ 48 - СОЈУЗ НА РЕЗЕРВНИТЕ И ВОЕНИТЕ СТАРЕШИНИ 
РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

424 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 354.000 
425 ОЗ Материјални расходи во редовната дејност и изда-

вањето на гласник 350.000 
426 ОЗ Лични примања на именуваните лица 374.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 (позиции 424 до 426) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 49 -РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА НА 
МАКЕДОНИЈА 

704.000 
374.000 

1.078.000 

1.078.000 
1.078.000 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

427 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 1.070.000 
428 ОЗ Материјални расходи во редовната дејност 1.180.000 
429 ОЗ Лични примања на именуваните лица 1.298.000 
430 ОЗ Ден на младоста 820.000 
431 ОЗ Одгледување на традициите од НОВ 130.000 
432 ОЗ За марксистичко образование 250.000 
433 ОЗ Дотација за весникот „Млад Борец" 2.350.000 
434 ОЗ Дотација на весникот „Студентски збор" 1.560.000 
435 ОЗ Издавачка информативна дејност 150.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 (позиции 427 до 435) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

2.250.000 
6.558.000 

8.808.000 
8.808.000 

8.808.000 
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РАЗДЕЛ 50 — МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

436 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 
437 ОЗ Материјални расходи во редовната дејност 
438 ОЗ Лични доходи на избраните и именуваните лица 
439 ОЗ Дотација на списанието „Македонија" 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 (позиции 436 до 439) 

489.000 
2.000.000 

272.000 
500.000 4.261.000 

4.261.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

2.489.000 
1.772.000 
4.261.000 

РАЗДЕЛ 51 — РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

440 01-—1 Лични доходи во редовната дејност 366.000 
441 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 100.000 
442 01-—2 Лични примања на именуваните лица 170.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 (позиции 440 до 442) 

636.000 
636.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 52 — СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

443 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
444 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
445 01—2 Лични примања на именуваните лица 
446 01—2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 (позиции 443 до 446) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

466.000 
170.000 
636.000 

1.373.000 
750.000 
888.000 
250.000 

2.123.000 
1.138.000 
3.261.000 

3.261.000 
3.261.000 

РАЗДЕЛ 53 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — БИТОЛА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

447 01—1 Лични доходи во редовната дејност 
448 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 
449 01—2 Лични примања на именуваните лица 
450 01—2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 53 (позиции 447 до 450) 

503.000 
300.000 
400.000 

90.000 1.293.000 
1.293.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

803.000 
490.000 

1.293.000 
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РАЗДЕЛ 54 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — СКОПЈЕ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

451 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 1.421.000 
452 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 600.000 
453 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 720.000 
454 01-- 2 Трошоци за стручни совети и семинари 20.000 
455 01-- 2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 200.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 2.021.000 
За посебни намени 940.000 

ВКУПНО: 2.961.000 

РАЗДЕЛ 55 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — ШТИП 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

2.961.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 54 (позиции 451 до 455) 2.961.000 

456 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 515.000 
457 01-- 1 Материјални расходи во редовната дејност 255.000 
458 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 407.000 
459 01-- 2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 60.000 1.237.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 55 (позиции 456 до 459) 1.237.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 770.000 
За посебни намени 467.000 

ВКУПНО: 1.237.000 

Ш. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 4 
Овој буџет влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалис-

тичка Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1977 година. 

417. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВР-
ШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Ре-
публичкиот буџет за 1977 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година. 

Број 06-3500 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Во постапката за извршување на Републичкиот 

буџет за 1977 година (Буџетот), носителите на сред-
ствата и другите корисници имаат овластувања и 
обврски утврдени со овој закон. 

Член 2 
За извршување на обврските утврдени во Бу-

џетот се обезбедуваат средства од основниот данок 
на промет, посебниот републички данок на про-
мет, данокот на доход на организациите на здру-
жен труд, данокот од личен доход од земјоделска 
дејност, парични казни, приходи остварени од ре-
публичките органи и организации, дополнителни 
средства од Федерацијата и други приходи утврде-
ни со закон, ј 

Дел од кредитот на Социјалистичка Република 
Македонија, според членот 5 од Законот за Репуб-
личкиот буџет за 1976 година, во износ од 35.865.000 
динари ќе се користи за покривање на расходите 
на Буџетот за 1977 година. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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Приходите што ќе се остварат во јануари 1978 
година, а се однесуваат за 1977 година ќе служат 
за намирување на обврските на Буџетот за 1977 
година. 

Член 3 
Во Резервниот фонд на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија претходно се издвојува 1 отсто 
од вкупно остварените приходи во 1977 година. 

Основица за пресметување на средствата од 
претходниот став претставуваат остварените приходи 
на Буџетот за 1977 година, намалени за износот на 
придонесот за намирување на потребите на федера-
цијата и дополнителните средства на општините. 

Член 4 
Од остварените приходи од основниот данок па 

промет, наплатени по тарифен број 1 од Тарифата 
на основниот данок на промет, претходно ќе се из-
двојуваат, на посебна сметка, средства во висина 
од 2,7 отсто, а до износ од 27.000.000 динари, за 
Фондот на солидарноста со неврзаните земји и 
земјите во развој. 

Средствата од претходниот став ќе му се преве-
дуваат на Фондот на солидарноста со неврзаните 
земји и земјите во развој во рок од 25 дена по 
истекот на тримесечјето. 

Член 5 
Од остварените приходи од посебниот репуб-

лички данок на промет претходно ќе се издвоју-
ваат, на посебна сметка, средства во висина од 22 
отсто, а до износ од 100.000.000 динари, за реализа-
ција на програмата за општонародна одбрана. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија (Извршниот совет) ја 
утврдува програмата и ги распределува по намени 
и корисници средствата од претходниот став. 

Член 6 
Од остварените приходи од данокот на доход 

на организациите на здружен труд претходно ќе се 
издвојуваат, на посебна сметка, средства во висина 
од 20 отсто, а до износ од 30.000.000 динари, за 
поддржување на извозот на стоки и услуги. 

Средствата од претходниот став ќе се користат 
на начин и според условите и критериумите што ќе 
ги утврди Извршниот совет. 

Член 7 
Со прописи и други општи акти не можат да 

се создаваат обврски на товар на Буџетот за 1977 
Јодина, ако за тие обврски не се обезбедени сред-
ства во Буџетот. 

Корисниците на средствата на Буџетот можат 
да создаваат обврски до 31 декември 1977 година, 
само во границите на со Буџетот распоредените 
средства за определени намени. 

Член 8 
За употребата на средствата од Резервниот 

фонд на Социјалистичка Република Македонија од-
лучува Извршниот совет и тоа: 

— за обезбедување средства на Буџетот поради 
нерамномерно остварување на приходите во цело-
сен износ, и 

— за другите намени определени во член 124 од 
Законот за финансирање на Републиката и општи-
ните („Службен весник на СРМ", бр. 3/73 и 17/74), 
до 50 отсто од расположливите средства. 

Член 9 
Приходите што ги остваруваат републичките 

органи и организации од вршењето на технички, 
сметководствени, административни и слични ус-
луги, намалени за материјалните расходи направе-
ни за остварувањето на тие приходи, ќе се внесу-
ваат во Буџетот, освен приходите на Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи ќе ги користи за 
посебни намени. 

Остварените приходи од органите и организа-
циите од став 1 на овој член ќе се уплатуваат на 
сметката на Буџетот најмалку еднаш месечно. 

Извршниот совет може да им дозволи на од-
делни републички органи и организации користење 
на приходите од став 1 на овој член за опремување 
и додатно стимулирање на вработените за рацио-
нално и целосно користење на средствата со кои 
тие управуваат. 

Член 10 
Средствата распоредени за унапредување на 

индивидуалното земјоделство, за остварување на 
дел од водостопанската програма и за субвенцио-
нирање за затревување на ерозивни ораници и 
мелиорирање на ливади ќе се користат врз основа 
на програми донесени од Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 11 
Средствата распоредени на органите и органи-

зациите за финансирање на редовните дејности и 
за посебни намени ќе се користат: 

1) за редовна дејност — врз основа на финан-
сискиот план; и 

2) за посебни намени — врз основа на пре-
сметката на органот. 

На товар на средствата утврдени за материјал-
ни расходи не може да се зголемуваат средствата 
за лични доходи, ниту да се вршат исплати кои 
имаат карактер на лични примања. 

Средствата распоредени за посебни намени, што 
не ги извршуваат органите непосредно, ќе се ко-
ристат врз основа на програми и писмени договори 
што со корисниците на средствата ќе ги склучи 
функционерот кој што раководи со органот. 

Примерок од договорот од претходниот став му 
се доставува на Републичкиот секретаријат за фи-
нансии најдоцна еден месец по склучувањето. 

Член 12 
За законитата употреба на средствата распо-

редени со финансискиот план, пресметката и про-
1рамата е одговорен функционерот којшто рако-
води со органот и сметкополагачот. 

Член 13 
Републичкиот секретаријат за финансии врши 

непосредно контрола на наплатата на приходите и 
на трошењето на средствата за одделни намени, 
како и на финансиското и материјалното работење 
на корисниците на средствата. 

Ако Републичкиот секретаријат за финансии 
утврди дека средствата наменски не се користат ќе 
донесе решение за отстранување на утврдените не-
правилности и ќе го утврди рокот за нивното от-
странување, односно ќе поднесе пријава до надлеж-
ниот орган за преземање на други мерки поради 
повреда на важечките прописи. 

Член 14 
Ако во текот на извршувањето на Буџетот Из-

вршниот совет утврди дека средствата распоредени 
за посебни намени нема да бидат потрошени, не-
потрошените средства може да ги пренесе во бу-
џетската резерва. 

Непотрошените средства утврдени за посебни 
намени се внесуваат во Буџетот со поднесувањето 
на завршната сметка на корисникот, доколку Из-
вршниот совет не одлучи поинаку. 

Член 15 
Дополнителните средства на општините, утвр-

дени со одделен закон, им се ставаат на распола-
гање, по правило, во еднакви месечни износи по 
истекот на месецот и во сообразност со резулта-
тите од наплатата на приходите од населението. 
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Член 16 
Извршниот совет, до колку во текот на годи-

ната дојде до изменување на организацијата и 
функциите на одделни републички органи, може 
да изврши изменување во распоредот на средствата 
ка ј тие органи. 

Член 17 
Распоредот на средствата утврдени за посебни 

намени во „Раздел 1 — Собрание на Социјалистич-
ка Република Македонија" може да го менува Ад-
министративната комисија на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Член 18 
За користење на средствата предвидени во „Раз-

дел 13 — Републички секретаријат за информации" 
позиција 151 — „Регрес на ротохартија", одлу-
чува Извршниот совет. 

Член 19 
Средствата предвидени во „Раздел 14 — Репуб-

лички секретаријат за здравство и социјална поли-
тика", позиција 180 „Партиципација во спроведу-
вањето на Програмата за намалување на високата 
смртност на доенчињата и малите деца", ќе се ко-
ристат според договорот што со корисниците на 
овие средства ќе го склучи републичкиот секретар 
за здравство и социјална политика. 

Член 20 
Средствата предвидени во „Раздел 16 — Репуб-

лички секретаријат за финансии" позиција 191 — 
, Средства за нови работни места во републичките 
органи" и позиција 192 — „Средства за формирање 
на нови органи", ќе ги извршува републичкиот се-
кретар за финансии со претходна согласност на Из-
вршниот совет. 

Член 21 
Средствата предвидени во „Раздел 16 — Репуб-

лички секретаријат за финансии", позиција 194 — 
„Средства за заедничка потрошувачка на репуб-
личките органи", ќе ги извршува републичкиот се-
кретар за финансии, според критериумите што ќе 
ги утврди Извршниот совет. 

Член 22 
Средствата предвидени во „Раздел 16 — Репуб-

лички секретаријат за финансии" позиција 200 — 
,,3а изградба и опремување на објекти што се од 
општ интерес за Републиката", ќе се користат пре-
ку посебна сметка. 

Распоредот на средствата од претходниот став 
по одделни корисници и намени ќе го врши Из-
вршниот совет. 

Непотрошените средства од посебната сметка 
се пренесуваат во наредната година. 

Член 23 
Средствата предвидени во „Раздел 16 — Репуб-

лички секретаријат за финансии" позиција 206 — 
„Обврски од поранешни години" и позиција 207 — 
„За отплата на ануитети по користени кредити", 
ќе ги извршува републичкиот секретар за финан-
сии. 

Член 24 
Средствата предвидени во „Раздел 16 — Репуб-

лички секретаријат за финансии" позиција 196 — 
„За валоризација на личните доходи", ќе се корис-
тат според критериумите што ќе ги утврди: 

— за личните доходи на избраните, именува-
ните и поставените лица од Собранието на СР Ма-
кедонија — Административната комисија на Собра-
нието на СР Македонија и ^ 

— за личните доходи на работниците и на име-
нуваните и поставените лица од Извршниот совет 
— Извршниот совет. 

Член 25 
Средствата предвидени во „Раздел 20 — Репуб-

лички секретаријат за земјоделство и шумарство", 
позиција 240 — „Премии за млеко", ќе се корис-
тат врз основа на одлука на Извршниот совет. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

418. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИ-
ТА НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за заштита на семеј-
ството чиј хранител е на задолжителна воена 
служба, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 декември 1976 
година и на седницата на Собранието на Републич-
ката заедница за социјална заштита, одржана на 
24 декември 1976 година. 

Број 06-3494 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИ-

ТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА 

Член 1 
Членовите на семејствата чиј хранител е на 

задолжителна воена служба имаат право на за-
штита под услови и по постапка утврдени со За-
конот за заштита на членовите на семејствата на 
лицата на задолжителна воена служба („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/76) (во натамошниот текст: 
Сојузен закон) и со овој закон. 

Член 2 
Се смета дека членовите на семејството на хра-

нителот немаат сопствени средства доволни за из-
држување ако: 

1) личниот доход од земјоделска дејност не из-
несува повеќе од 200 динари месечно по член на 
семејството; 

2) личниот доход од работен однос и другите 
редовни приходи не изнесуваат повеќе од 400 ди-
нари месечно по член на семејството; 

3) збирот на месечниот износ од точките 1 и 2 
на овој член не изнесува повеќе од 400 динари ме-
сечно по член на семејството. 

Член 3 
Како личен доход од земјоделска дејност во 

смисла на член 2 точка 1 од овој закон се смета 
катастарскиот приход од претходната година зго-
лемен за четири пати, односно за два пати ако зем-
јиштето е дадено под закуп на организација на 
•здружен труд. 
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Како други редовни приходи во смисла на член 
2 точка 2 од овој закон се сметаат: старосната, ин-
валидската и семејната пензија, личниот доход од 
самостојно вршење на стопански или нестопански 
дејности, приходот од имот и имотни права, при-
ходите остварени во случаи на привремена неврабо-
теност (паричен надоместок), како и други ре-
довни приходи остварени во претходната година. 

Како приходи во смисла на член 2 од овој за-
кон не се сметаат приходите остварени по основ на 
одликување и „Партизанска споменица 1941", инва-
лиднината, додатокот на деца, социјалната зашти-
та, стипендиите и кредитите на учениците и сту-
дентите. 

Член 4 
Се смета дека хранителот го издржувал чле-

нот на семејството со кој не живеел во заедничко 
домаќинство ако до денот на стапување на задол-
жителна служба му обезбедувал средства за издр-
жување во износ од најмалку 250 динари месечно. 

Член 5 
Висината на материјалното обезбедување изне-

сува 70 отсто од минималниот личен доход во Ре-
публиката во претходната година за еден член на 
семејството на хранителот (носител на правото на 
материјалното обезбедување). 

Износот на материјалното обезбедување се зго-
лемува за уште по 20 отсто од основицата од прет-
ходниот став' за секој натамошен член на семејст-
вото кој ги исполнува пропишаните услови (соужи-
сател на правото на материјалното обезбедување) 
така што износот на материјалното обезбедување 
да не може да биде поголем од минималниот личен 
доход во Републиката во претходната година. 

Ако носителот и соуживателите на правото на 
материјалното обезбедување остваруваат приход, 
износот на материјалното обезбедување од ставо-
вите 1 и 2 на овој член се намалува во висина 
на остварениот приход од член 2 на овој закон. 

Член 6 
На членовите на семејството на хранителот кои 

имаат право на материјално обезбедување, а не 
живееле во заедничко домаќинство, износот на ма-
теријалното обезбедување им се распределува сраз-
мерно на бројот на членовите кои го остваруваат 
тоа право. 

Член 7 
Висината на имотните услови од член 2 на овој 

закон се усогласуваат во почетокот на секоја ка-
лендарска година во зависност од порастот на тро-
шоците за живот. 

Одлука за усогласување од претходниот став 
донесува Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија. 

Член 8 
Членовите на семејството на храните лот имаат 

право на здравствена заштита во обем што за се-
мејствата на работниците го утврдува самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на чие подрачје хранителот 
има живеалиште. 

Членовите на семејството на храните лот кои ос-
тваруваат здравствена заштита по друг основ, или 
на кои им се обезбедуваат задолжителните видови 
на здравствена заштита, користат здравствена за-
штита по тој основ, а според одредбите на овој за-
кон ги користат само оние видови на здравствена 
заштита што не се опфатени по друг основ, однос-
но не се утврдени како задолжителни. 

Член 9 
Здравствената заштита се остварува врз основа 

на посебен документ што го издава општинскиот ор-
ган на управата надлежен за социјална заштита. 

Постапката за остварување на здравствената за-
штита и видот на документот ќе го пропише ре-
публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика. 

Член 10 
На членовите на семејството на хранителот кои 

остваруваат здравствена заштита надвор од местото 
на живеењето им се надоместуваат патните тро-
шоци под услови и во висина утврдени од заедни-
цата на здравството и здравственото осигурување 
на чие подрачје хранителот има живеалиште. 

Член 11 
Членовите на семејството на хранителот кои 

остваруваат право на материјално обезбедување 
имаат право на додаток на деца под исти услови и 
во висина утврдени со прописите за додаток на 
деца. 

Член 12 
Средствата за финансирање на обврските што 

произлегуваат од Сојузниот и од овој закон ги 
обезбедуваат: 

— 50 отсто Републиката со Републичкиот бу-
џет и 

— 50 отсто општините со буџетите на општи-
ните. 

Член 13 
За правата според одредбите на Сојузниот и 

на овој закон, по барање на членот на семејството 
на хранителот, во прв степен решава општинскиот 
орган на управата надлежен за социјална заштита. 

По жалба против решението на првостепениот 
орган решава Републичкиот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика. 

Член 14 
Решението донесено во прв степен со кое се 

утврдува правото според Сојузниот и овој закон 
подлежи на ревизија. 

Ревизијата од претходниот став по службена 
должност ја врши Републичкиот секретаријат за 
здравство и социјална политика. 

Ако против првостепеното решение е изјавена 
жалба, за ревизијата и жалбата се решава со исто 
решение. 

Ревизијата го одлага извршувањето на прво-
степеното решение. 

Член 15 
Во вршењето на ревизијата второстепениот ор-

хан може да го потврди првостепеното решение, да 
го поништи или да го укине на штета или во ко-
рист на странката. 

Првостепениот орган чие решение во ревизијата 
е поништено и вратено на повторно решавање до-
несува ново решение. 

Новото првостепено решение подлежи на реви-
зија во која се испитува само постоењето на за-
конските причини кои довеле до поништување, од-
носно укинување на првостепеното решение. 

Член 16 
Ако против првостепеното решение не е изја-

вена жалба, а ревизијата не биде извршена во 
рок од 30 дена од денот на приемот на предметот 
од второстепениот орган, ќе се смета дека ревизи-
јата е извршена, а решението потврдено. 

Член 17 
Решенијата со кои се утврдуваат права на па-

рични побарувања според Сојузниот и овој закон 
се извршуваат по службена должност. 

Решенијата од претходниот став ги извршува 
надлежниот првостепен орган. 

Републичкиот секретаријат за здравство и соци-
јална политика врши надзор над трошењето на 
средствата што ги обезбедува Републиката, а кои 
му се преведуваат на првостепениот орган. 
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Член 18 
Корисникот на правото на заштита, според Со-

јузниот и овој закон, е должен во рок од 15 дена да 
ја пријави на првостепениот орган секоја промена 
која би влијаела на постоењето или промената на 
правото. 

Корисникот на правото на заштита е должен 
да го врати неоснованиот или неправилно испла-
тениот износ во согласност со правилата на имот-
ното право. 

Член 19 
Во постапката за остварување на правата утвр-

дени со Сојузниот закон се применуваат одредбите 
на Законот за општата управна постапка, ако со 
Сојузниот и со овој закон не е поинаку определено. 

Член 20 
Во постапката за остварување на правото на за-

штита не се плаќа такса. 

Член 21 
Првостепениот орган води евиденција на чле-

новите на семејството на хранителот. 
Републичкиот секретар за здравство и социјал-

на политика ќе го пропише начинот на водењето 
на евиденцијата од претходниот став. 

Член 22 
Првостепениот орган е должен во рок од 3 ме-

сеци по влегувањето во сила на овој закон да из-
врши преведување на лицата кои остварувале пра-
во на помош според Законот за поблиските услови 
за остварување на правото на помош на членовите 
на семејството чиј хранител е на задолжителна 
воена служба („Службен весник на СРМ", бр. 22/66, 
24/73 и 48/74), а ги исполнуваат условите пропишани 
со Сојузниот и со овој закон. 

До донесувањето на решенија за преведување, 
лицата од претходниот став ќе примаат аконтација 
во висина одредена со прописите што биле во сила 
до донесувањето на овој закон. 

Член 23 
Спроведбените прописи од член 9 став 2 и член 

21 став 2 републичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика ќе ги донесе во рок од 3 месеци 
по влегувањето во сила на овој закон. 

Член 24 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за поблиските услови 
за остварување на правото на помош на членовите 
на семејството чиј хранител е на задолжителна 
воена служба („Службен весник на СРМ" бр. 22/66, 
24/73 и 48/74). 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

здружениот труд, одржана на 28 декември 1976 
година и на седницата на Собранието на Републич-
ката заедница на образованието, одржана на 24 
декември 1976 година. 

Број 06-3497 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

419. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОС-
ПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД 

ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за воспитување и образование 
на децата од предучилишна возраст, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 

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

ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ 

Член 1 
Во Законот за воспитување и образование на 

децата од предучилишна возраст („Службен весник 
на СРМ" број 45/74), во член 11 став 1, по зборо-
вите: „згрижувачката дејност во предучилишните 
установи", се додаваат зборовите: „за децата на 
возраст до навршени две години", а точката на кра-
јот од првиот став се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите: „а згрижувачката дејност за 
децата на возраст од навршени две години по доа-
ѓање во училиште ја изведуваат покрај здравстве-
ни работници и лица кои завршиле училиште за 
средно образование". 

Во став 2 по зборовите: „здравствените работ-
ници" се додаваат зборовите: „и лицата кои завр-
шиле училиште за средно образование"; а во вто-
риот ред по зборот „воспитувачите" сврзникот „и" 
се заменува со запирка. 

Член 2 
Во член 12 по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Воспитувачи во предучилишна установа мо-

жат да бидат и лица кои завршиле филозофски или 
филолошки факултет, или педагошка академија и 
имаат најмалку едногодишно специ јализиран пе-
дагошко образование". 

По став 3, кој станува став 4, се додава нов став 
5, кој гласи: 

„Работници во предучилишна установа кои мо-
жат да ја изведуваат згрижувачката дејност можат 
да бидат лица кои завршиле училиште за средно 
образование и тоа: учителска школа, училиште за 
применета уметност, музичко училиште, училиште 
за физичка култура и гимназија". 

Член 3 
Во член 14 по став 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„Одредбите на ставовите 1, 2 и 3 од овој член се 

применуваат и на работниците во предучилишната 
установа кои можат да ја изведуваат згрижувач-
ката дејност". 

Во став 4, кој станува став 5, по зборот „воспи-
тувачите" се додаваат зборовите: „и на работниците 
кои можат да ја изведуваат згрижувачката де ј -
ност". 

Член 4 
Во член 18 став 2 се менува и гласи: 
„Од двегодишна возраст до поаѓање во основно 

училиште децата се групираат и тоа: од две до три-
годишна возраст од 12 до 15 деца, од три до чети-
ригодишна возраст од 15 до 20 деца, од четириго-
дишна возраст до поаѓање во училиште 25 деца". 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 5 
По член 25 се додава нов член 25а, кој гласи: 

„Член 25а 
Директор на предучилишна установа може да 

биде лице кое завршило филозофски факултет — 
педагошка група, педагошка академија — група за 
воспитувачи, медицински факултет, дефектолошки 
факултет или виша медицинска школа за медицин-
ски сестри, како и лица кои завршиле филозоф-
ски факултет — група психологија или виша шко-
ла за социјални работници. 

Директор на предучилишна установа може да 
биде и лице кое завршило филозофски или фило-
лошки факултет, или педагошка академија и имаат 
најмалку едногодишно специјализирано педагошко 
образование". 

Член 6 
Во член 26 по зборовите: „во согласност со", се 

додаваат зборовите: „извршниот совет на". 

Член 7 
По член 27 се додава нов член 27а, кој гласи: 

„Член 27а 
Во предучилишната установа се води единстве-

на педагошка евиденција. 
Податоците за кои се води педагошката еви-

денција во предучилишната установа и начинот на 
Бодењето на евиденцијата ги пропишува републич-
киот секретар за образование и наука". 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

420. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБ-
НИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗО-

ВАНИЕ 
Се прогласува Законот за учебниците за основ-

но и средно образование, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 декември 1976 го-
дина и на седницата на Собранието на републич-
ката заедница на образованието, одржана на 24 
декември 1976 година. 

Број 06-3463 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат постапката и начи-

нот на подготвување, оценување и одобрување на 
ракописите за учебници, нивното издавање и упо-
треба во училиштата за основно и средно образова-
ние на учениците и возрасните, како и други пра-
шања во врска со учебниците за основно и средно 
образование. 

Член 2 
Издавањето на учебниците е дејност од посебен 

општествен интерес. 

Член 3 
Учебникот е наставно средство за воспитно-

образовна работа, одобрено од надлежниот орган, 
во кој, врз основа на марксистичкото учење и ре-
зултатите од современата наука, достапно на психо-
физичката возраст на ученикот, се изложува на-
ставниот материјал што е пропишан со наставниот 
план и програма за воспитно-образовна дејност. 

Под учебник, во смисла на овој закон, се под-
разбираат и прирачниците, работните тетратки, 
збирките на задачи, контролните задачи, тестовите 
и другата придружна учебна литература неопходна 
за реализација на наставните планови и програми 
за воспитно-образовна дејност во училиштата за 
основно и средно образование. 

Учебникот мора да биде усогласен со наставни-
от план и програма за воспитно-образовна дејност 
и мора да одговара на научните, стручните, педа-
гошко-андрагошките и идејно-воспитните крите-
риуми. 

Член 4 
Во училиштата за основно и средно образование 

се употребуваат учебници издадени според одред-
бите на овој закон. 

Член 5 
Со издавање учебници можат да се занимаваат 

издавачките организации кои ги исполнуваат и по-
себните услови предвидени со овој закон. 

Член 6 
Издавањето учебници се врши според одредби-

те на овој закон и врз основа на одредбите од са-
моуправната спогодба што ја склучуваат издавач-
ките организации, самоуправните интересни заед-
ници на образованието и другите заинтересирани 
органи и организации. 

Со самоуправната спогодба од претходниот став 
се регулираат особено прашањата за: обезбедување 
издавање на сите лгча/бници потребни за реализација 
на наставните пјшнЗби и програми во училиштата 
за основно и срејга^боразование и начинот на обез-
бедување средстава за зголемените трошоци околу 
издавањето на учебниците на јазиците на народ-
ностите и малутиражните учебници на македонски 
јазик. 

Член 7 
Цените на учебниците подлежат на општествена 

контрола. 

П. ИЗГОТВУВАЊЕ НА РАКОПИСИТЕ ЗА УЧЕБ-
НИЦИ И ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ 

Член 8 
Годишниот издавачки план на потребните учеб-

ници го предлагаат Републичкиот завод за унапре-
дување на образованието и воспитувањето и изда-
вачките организации. 

Годишниот издавачки план од претходниот став 
го утврдуваат собранијата на соодветните самоу-
правни интересни заедници на образованието, а за 
учебниците за основното образование — Републич-
ката интересна заедница на образованието со свој-
ство на Собор на Собранието на СРМ, по претход-
но мислење на Републичкиот педагошки совет. 

• Член 9 
Концепцијата на учебникот, според одредбите 

на овој закон, е идеен проект на учебникот, кој со-
држи: идејно-воспитни, научно-стручни, дидактич-
ки, педагошко-андрагошки, психолошки, методо-
лошки, јазични, како и ликовни и графички основи 
и стандарди врз кои учебникот треба да се изгра-
дува. 
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Концепциите од претходниот став се утврдуваат 
за одделни предмети и наставни области. За пред-
метите од производно-техничките подрачја и из-
борната настава во областа на средното образование 
се утврдува, за одделни области, или заеднички 
општ концепт, кој ги содржи основните начела за 
создавање учебници за одделни училишта и видови 
на средното образование. 

Во соработка со соодветните самоуправни инте-
ресни заедници, а по предлог на Републичкиот за-
вод за унапредување на образованието и воспиту-
вањето и издавачките организации, Републичкиот 
педагошки совет ја утврдува концепцијата на учеб-
ниците. 

Член 10 
Ракописи за учебници се добиваат по пат на 

конкурс, а по исклучок, со договор. 
Издавачката организација при распишувањето 

на конкурс, односно при склучувањето на договор, 
ги утврдува поблиските услови за добивање рако-
писи за учебници во согласност со Планот и кон-
цепцијата од членовите 8 и 9 од овој закон. 

За изготвување на одделни ракописи за учеб-
ници може да се применува тимска работа, за што 
одлучува Педагошкиот совет, по предлог од изда-
вачката организација. 

Член 11 
Издавачката организација ракописите за учеб-

ници му ги поднесува на одобрување на Педагош-
киот совет. 

Ракопис за учебник од претходниот став може 
да се поднесе на одобрување под следниве услови: 

— ако учебникот чиј ракопис се поднесува на 
одобрување е предвиден во издавачкиот план на 
потребните учебници од член 8 на овој закон: 

— ако постои утврдена концепција врз основа 
на која е изготвен ракописот за учебник; и 

— ако за поднесениот ракопис соодветна струч-
на комисија, врз основа на утврдената концепција, 
рецензиите и своите согледувања, дала позитивно 
стручно мислење и оценка. 

Член 12 
Издавачката организација е должна, заедно со 

предлогот за одобрување на ракописот за учебник 
да ја достави следнава документација: 

1) еден примерок од ракописот за учебник, со 
опис на илустративно-графичките решенија; 

2) препис од утврдената концепција на учеб-
никот; 

3) стручно-педагошка информација, која содр-
жи: краток приказ на ракописот што се предлага, 
кои рецензенти го прегледувале и краток осврт на 
нивните забелешки, предлози и определувања, мис-
лење за тоа дали ракописот е пишуван според на-
ставниот план и програма, дали е заснован на марк-
систичкото учење и на резултатите на современата 
наука, дали одговара на психофизичката возраст и 
стекнатото знаење на учениците за кои е наменет, 
дали обемот на фактите и другите барања што се 
содржани во ракописот се во согласност со пред-
видениот фонд на наставните часови за одреден 
предмет и дали педагошко-психолошките, лингвис-
тичките, идејно-воспитните и естетските прашања 
успешно се решени; 

4) три рецензии во соодветен број примероци и 
5) извештај за тоа дали авторот постапил спо-

ред забелешките на рецензентите и барањата на 
стручната комисија. 

Член 13 
Органот на издавачката организација надлежен 

за издавачка дејност, покрај работите што ги врши 
врз основа на Законот за издавачката дејност, ги 
врши и следниве работи: 

1) се грижи за изготвување концепции за учеб-
ниците и дава предлог за нивното утврдување во 
согласност со член 9 став 3 од овој закон; 

2) дава предлог за изготвување на одделни ра-
кописи за учебници по пат на тимска работа, во 
е мисла на член 10 став 3 од овој закон; 

3) решава по приговорите до утврдувањето на 
предлогот за одобрување на ракописите за учеб-
ници; 

4) го утврдува предлогот за одобрување на ра-
кописите за учебници во смисла на членовите 11 и 
12 од овој закон. 

Член 14 
Против одлуката на органот на издавачката ор-

ганизација надлежен за издавачка дејност со која 
се одбива ракописот за учебник, авторот на одбие-
ниот ракопис за учебник има право на жалба до 
Педагошкиот совет, но само за прашањата што се 
однесуваат на оспорената вредност, односно квали-
тет, на ракописот за учебник. 

Одлуката на Педагошкиот совет од претход-
ниот став е конечна и против неа не може да се 
води управен спор. 

Член 15 
Педагошкиот совет ги одобрува ракописите за 

учебници. 
Педагошкиот совет може да одобри употреба и 

на одделни ракописи за учебници како експери-
ментални со определување на времетраењето на 
употребата и воспитно-образовните организации во 
кои ќе се врши експериментирањето. 

Член 16 
Решението за одобрување на ракописот за 

учебник се објавува во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Член 17 
На учебникот се отпечатуваат следниве пода-

тоци' 
1) името и презимето на авторот на ракописот 

за учебник; 
2) името и презимето на преведувачот, ако учеб-

никот се преведува; 
3) називот на издавачката организација; 
4) имињата на рецензентите и референтите на 

ракописот за учебник, определени од стручните 
комисии при издавачката организација; 

5) називот на организацијата, или имињата на 
референтите кои дале стручно мислење за рако-
писот, ако такви биле определувани од Педагош-
киот совет, односно од неговите комисии за учеб-
ници; 

6) датумот на предавањето на ракописот во пе-
чат; 

7) датумот на издавањето на учебникот; 
8)бројот и датумот на решението на Педагош-

киот совет со кои учебникот е одобрен за употреба 
во училиштата; 

9) цената на учебникот, бројот и датумот на 
актот со кој е дадена согласност за цената на учеб-
никот; 

10) тиражот на изданието, односно бројот на от-
печатените примероци од учебникот; 

11) називот на печатарската организација. 

Член 18 
Новите изданија на веќе одобрените учебници 

подлежат на повторно одобрување од Педагошкиот 
совет ако во нив се врши изменување и дополнува-
ње, а по постапка предвидена со овој закон. 

Издавачката организација е должна во новото 
издание, покрај податоците од член 17 на Законот, 
да го отпечати уште и редниот број на изданието. 

Член 19 
Учебниците што се преведуваат за потребите на 

училиштата за основно и средно образование Пе-
дагошкиот совет ги одобрува според следнава пос-
тапка : 
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1. Учебниците што се издадени и одобрени за 
употреба во другите републики и автономни пок-
раини, а ка ј нас се преведуваат без никакви изме-
ни, дополнувања и ^образувања според нашите 
наставни планови и програми, се одобруваат само 
врз основа на приложен список на насловите со 
основните податоци, изнесени во кратко образло-
жение од страна на предлагачот. 

2. Кога учебниците издадени во другите репуб-
лики, автономни покраини и во странство се пре-
ведуваат со потребните измени, дополнувања и сооб-
разување според нашите наставни планови и прог-
рами, тогаш при нивното одобрување се примену-
ваат одредбите од членовите 11 и 12 на овој закон. 

Ш. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ УЧЕБНИЦИ 

Член 20 
За издавање учебници издавачката организаци-

ја треба да ги исполнува следниве посебни услови: 
1) да е оспособена за вршење соодветна струч-

на дејност од областа за која издава учебници, од-
носно за издавање учебници за основното образо-
вание и општообразовните предмети на средното 
образование, како и за предмети од производно-
техничките подрачја и изборната настава во на-
соченото образование; 

2) да има најмалку по едно лице во својство на 
работник со полно работно време и тоа од настав-
ната област, предметот или од група сродни пред-
мети за кои издава учебници; 

3) да има стручнаци за педагошко-психолошки, 
лингвистички, социолошки-политички и естетски 
прашања и да ангажира соработници преку соод-
ветните организации на здружен труд од редот на 
истакнати стручнаци за областа и предметот за кој 
се издава учебникот; 

4) технички да е опремена за издавање оддел-
ни малутиражни учебници со офсет и друга на неа 
слична техника, односно обезбедена преку договор 
со друга организација на здружен труд што распо-
лага со таква техника; 

5) да обезбеди доволно обртни средства и со 
својата материјална основа да го обезбеди издава-
њето на учебниците. 

Републичкиот секретаријат за образование и 
наука донесува решение за исполнетоста на усло-
вите од овој член. 

Член 21 
Издавачките организации поднесуваат барање 

до Републичкиот секретаријат за образование и 
наука за оценување на исполнетоста на условите за 
издавање учебници, кое ги содржи особено: 

1) воспитно-образовната област, степенот и ви-
дот на воспитно-образовната организација за кои 
издавачката организација бара да издава учебни-
ци и 

2) писмената документација за утврдување на 
условите од член 20 на овој закон. 

Член 22 
Републичкиот секретаријат за образование и 

наука со решение ќе ја запре работата на издава-
њето учебници, ако утврди дека престанал да пос-
тои некој од условите за издавање учебници утвр-
дени со овој закон. 

Решението од претходниот став им се доставува 
на издавачката организација и на сите потписници 
на самоуправната спогодба од член 6. 

Член 23 
Издавачките организации коишто ги исполну-

ваат условите од член 20 и другите заинтересирани 
органи, организации и заедници, покрај прашањата 
од член 6 на овој закон, со самоуправната спогодба 
ги утврдуваат и следниве прашања: 

1) учебниците што секоја издавачка организа-
ција ќе ги издава; 

2) роковите во кои издавачките организации и 
Републичкиот завод за унапредување на образо-
ванието и воспитувањето се должни да ги достават 
концепциите на утврдување од страна на Педагош-
киот совет; 

3) роковите во кои издавачките организации се 
должни на Педагошкиот совет да му доставуваат 
предлози за одобрување на ракописите за учеб-
ници; 

4) роковите во кои издавачките организации се 
должни да ги издадат учебниците чии ракописи се 
одобрени; 

5) обврската на издавачката организација за 
секоја година да обезбеди доволно учебници за нор-
мална работа на воспитно-образовните организации; 

6) начинот на организацијата на следењето и 
вреднувањето на учебниците во воспитно-образов-
ниот процес, истражувањето во областа на издава-
њето на учебниците и стручното усовршување на 
кадрите во учебникарската издавачка дејност, што 
ја вршат во заедница со заводите за унапредување 
на образованието и воспитувањето; 

7) органот кој се грижи за спроведување на са-
моуправната спогодба, како и арбитража за реша-
вање на споровите, кои ќе настанат при спроведу-
вањето на самоуправната спогодба; 

8) со самоуправната спогодба се уредуваат и 
други прашања од значење за квалитетното и нав-
ременото издавање на учебниците. 

Член 24 
Издавачките организации по еден примерок од 

секој издаден учебник им доставуваат на Педагош-
киот совет, Републичкиот секретаријат за образо-
вание и наука и Републичкиот завод за унапреду-
вање на образованието и воспитувањето. 

IV. УПОТРЕБА НА УЧЕБНИЦИТЕ ВО ВОСПИТ-
НО-ОБРАЗОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 25 
Педагошкиот совет утврдува кои учебници и 

друга придружна учебна литература се употребу-
ваат во воспитно-образовната работа. 

По предлог од Републичкиот завод за унапре-
дување на образованието и воспитувањето, а врз 
основа на усвоените наставни планови и програми, 
се утврдува перспективна програма, која ќе ги оп-
фати потребите од учебници за повеќе години. 

Член 26 
Во училиштата за основно и средно образование 

можат да се употребуваат и учебници одобрени за 
употреба во другите републики, односно автономни 
покраини, ако се во согласност со наставниот план 
и програма на воспитно-образовната дејност ка ј 
нас, за што одлучува Педагошкиот совет. 

Член 27 
Педагошкиот совет може да одлучи: учебник 

чиј ракопис е одобрен да не може да се употребува 
понатаму во училиштата за основно и средно обра-
зование, ако утврди дека не одговара на концепци-
јата за учебник во смисла на овој закон, или ако 
отстапува од новодонесените наставни планови и 
програми. 

Одлуката од претходниот став Педагошкиот со-
вет може да ја донесе самоиницијативно, или врз 
основа на образложен предлог на заинтересираните 
воспитно-образовни и други организации на здру-
жен труд и за другите самоуправни организации и 
заедници. 

Одлуката од претходниот став се објавува во 
..Службен весник на Социјалистичка Република Ма-
кедонија". 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 1070 — Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 30 декември 1976 

Член 28 
Издавачките организации можат да им ги про-

даваат учебниците директно на училиштата за ос-
новно и средно образование по нивно барање и тоа 
само за потребите на учениците од тие училишта. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Ќе се казни за прекршок со парична казна од 

10.000 до 100.000 динари издавачката организација 
која ќе издаде учебник спротивно на одредбите на 
овој закон. 

Член 30 
Ќе се казни за прекршок со парична казна од 

5.000 до 50.000 динари издавачката организација 
која ќе пушти во продажба учебник без прибавена 
согласност за цената на учебникот од органот на 
управата надлежен за цени. 

Член 31 
Ќе се казни за прекршок со парична казна од 

500 до 5.000 динари работникот во училиштето за 
основно и средно образование кој дозволил да се 
употреби, или употребил, учебник што не е одобрен 
според одредбите на овој закон. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 
Педагошкиот совет најдоцна во рок од две го-

дини од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон ќе ги преоцени постојните прирачници, ра-
ботни тетратки, збирки задачи, тестови, контролни 
задачи и друга придружна учебна литература од 
член 3 став 2 на овој закон, што се употребуваат 
во воспитно-образовните организации. 

Член 33 
Учебниците чии ракописи се одобрени од страна 

на Педагошкиот совет пред влегувањето во сила 
на овој закон, можат и натаму да се употребуваат 
во воспитно-образовните организации. 

Педагошкиот совет може да изврши ревизија 
на порано одобрените учебници и да ги примени 
одредбите од член 27 на овој закон, ако за тоа пос-
тојат оправдани причини. 

Член 34 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

обезбедувањето ракописи, предлагањето за одобру-
вање, одобрувањето на ракописите за учебници и 
нивното издавање ќе се применуваат по истекот на 
една година од влегувањето во сила на овој закон. 

Педагошкиот совет може да одобри ракопис за 
учебник врз основа на постојните прописи до исте-
кот на една година од влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 35 
Педагошкиот совет е должен во рок од 6 (шест) 

месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да го утврди годишниот план на потребните 
учебници во смисла на член 8 од овој закон. 

Член 36 
Ако во рок од 9 (девет) месеци од денот на вле-

гувањето во сила на овој закон, издавачките орга-
низации и другите заинтересирани органи, органи-
зации и заедници не ја склучат самоуправната спо-
годба од член 6 на овој закон, Републичкиот сек-
ретаријат за образование и наука по претходно при-
бавено мислење од Педагошкиот совет ќе одлучи 
која издавачка организација ќе ги издава учебни-
ците до денот на склучувањето на самоуправната 
спогодба. 

Член 37 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

421. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за даноците на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 декември 1976 го-
дина. 

Бр. 06-3496 
28 декември 1:976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на срм:, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ 

НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за даноците на граѓаните („Служ-

бен весник на СРМ", бр. 12/76 — пречистен текст) 
член 311 се менува и гласи: 

„По исклучок од член 12 од овој закон општин-
ските прописи за стапките на даноците за 1977 го-
дина ќе се донесат најдоцна до 28 февруари 1977 
година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

422. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО 

Се прогласува Законот за дополнување на За -
конот за рибарство, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 декември 1976 го-
дина. 

Бр. 06-3499 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РИБАРСТВО 

Член 1 
Во Законот за рибарство („Службен весник на 

СРИ" бр. 15/73), по член 37 се додаваат два нови 
членови кои гласат: 

„Член 37а 
Општествените правни лица и граѓаните кои 

ќе сторат штета на рибниот фонд во рибарските 
подрачја и ревири со повреда на забраните од член 
37 на овој закон се должни да и ја надоместат ште-
тата на организацијата на здружен труд, односно 
организацијата на спортските риболовци која што 
стопанисува со рибарското подрачје, односно ре-
вирот. 

Висината на надоместокот од претходниот став 
на овој член се утврдува врз основа на ценовни-
кот за надоместок на риболовната штета, што го 
донесува собранието на општината по претходно 
мислење од организацијата на здружен труд, од-
носно организацијата на спортските риболовци ко-
ја што стопанисува со рибарското подрачје, однос-
но ревирот. 

Доколку рибарското подрачје, односно ревирот, 
се протегаат на подрачја на две или повеќе оп-
штини, ценовникот од претходниот став на овој 
член спогодбено го донесуваат собранијата на тие 
општини по претходно мислење од организацијата 
на здружен труд, односно организацијата на спорт-
ските риболовци која што стопанисува со ри-
барското подрачје, односно ревирот, што се нао-
ѓа на подрачјата на тие општини. 

Член 376 
Организацијата на здружен труд, односно ор-

ганизацијата на спортските риболовци, која што 
стопанисува со рибарското подрачје, односно реви-
рот, донесува решение со кое на сторителот на ри-
боловната штета му се утврдува износот на надо-
местокот за причинетата штета. 

Износот за причинетата риболовца штета од прет-
ходниот став на овој член се утврдува врз основа 
на ценовникот од член 37а на овој закон. 

Ако сторителот не ја надомести штетата според 
решението од став 1 на овој член, организацијата 
на здружен труд, односно организацијата на спорт-
ските риболовци која што стопанисува со рибар-
ското подрачје, односно ревирот, надоместокот за 
штетата може да го оствари со тужба пред надлеж-
ниот суд. 

Средствата од надоместокот за риболовната 
штета од став 1 на овој член се користат за наме-
ните определени со годишниот план на организа-
цијата на здружен труд, односно организацијата на 
спортските риболовци, којашто стопанисува со ри-
барското подрачје, односно ревирот". 

Член 2 
По член 47 се додава нов член 47а, кој гласи: 
„За сторените прекршоци од членовите 46 и 47 

на овој закон се одзема непосредниот рибарски при-
бор со кој е сторен прекршокот, како и уловот. 

На сторителите на прекршоците од членовите 
46 и 47 на овој закон може да им се одземе и доз-
волата за риболов во траење од една година". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

423. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ * ЗА КРИТЕ-
РИУМИТЕ, НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И 
РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОП-

ШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ НА ОПШТИНИТЕ ЗА 
1977 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за критериумите, начи-
нот на обезбедување и распределбата на дополни-
телните средства за финансирање на општите оп-
штествени потреби на општините за 1977 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 де-
кември 1976 година. 

Бр. 06-3501 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОПОЛНИТЕЛ-
НИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОП-
ШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ НА ОПШТИ-

НИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат критериумите и 

начинот на обезбедувањето и се врши распределба на 
дополнителните средства, предвидени со Републич-
киот буџет за 1977 година во износ од 507.000.000 
динари, за финансирање на општите општествени 
потреби на општините за 1977 година. 

Член 2 
Дополнителните средства од претходниот член 

се утврдуваат на ниво на остварените дополнителни 
средства во 1976 година зголемени за 1977 година во 
зависност од договореното ниво на средства за фи-
нансирање на општата и заедничката потрошувач-
ка во општината по жител, според Општествениот 
договор за висината и движењето на средствата за 
финансирање на општата и заедничката потрошу-
вачка во општините во 1976 година („Службен вес-
н и к н а С Р М " , бр . 17/76). 

Зголемувањето на дополнителните средства од 
претходниот став изнесува: 

— 4°/о за општините ка ј кои договорените сред-
ства за општа и заедничка потрошувачка по ж и -
тел се над просекот во Републиката, 

— 7°/о за општините ка ј кои договорените сред-
ства за општа и заедничка потрошувачка по жител 
се пониски до 15*Уо од просекот во Републиката и 

— 15,3°/о за општините ка ј кои договорените 
средства за општа и заедничка потрошувачка по 
жител се пониски над 15°/о од просекот во Репуб-
ликата. 

Член 3 
Со овој закон се обезбедуваат и дополнителни 

средства, според одредбите на Одлуката за репуб-
лички стандард за задолжително основно образо-
вание („Службен весник на СРМ", бр. 47/75), на 
општините: 

— Тетово во износ од 6.671.000 динари и 
— Гостивар во износ од 2.764.000 динари. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 4 
Врз основа на критериумите од член 2 и Одлу-

ката од член 3 на овој закон, дополнителните сред-
ства за 1977 година по општини се утврдуваат во 
следниве износи: 

1. Берово 
2. Битола 
3. Брод Македонски 
4. Валандово 
5. Виница Македонска 
6. Гевгелија 
7. Гостивар 
8. Дебар 
9. Делчево 

10. Демир Хисар 
11. Кавадарци 
12. Кичево 
13. Кочани 
14. Кратово 
15. Крива Паланка 
16. Крушево 
17. Куманово 
18. Неготино 
19. Охрид 
20. Прилеп 
21. Пробиштип 
22. Радовиш 
23. Ресен 
24. Свети Николе 
25. Струга 
26. Струмица 
27. Тетово 
28. Титов Велес 
29. Штип 

7.940.000 , 
24-.130.000 
10.187.000 
2.556.000 
7.335.000 
7.558.000 

33.640.000 
9.378.000 
9.257.000 
9.088.000 
8.474.000 

16.504.000 
10.964.000 
9.056.000 

12.837.000 
6.450.000 

37.492.000 
5.840.000 

14.516.000 
24.917.000 

4.128.000 
10.416.000 
7.344.000 
8.286.000 

19.188.000 
16.874.000 
58.647.000 
14.790.000 
8.416.000 

динари 

Дополнителните средства на град Скопје се 
утврдуваат во износ од 90.792.000 динари. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

424. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТО-
ЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-

ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 
ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 198» ГОДИНА 

Се прогласува Законот за задолжителен заем за 
обезбедување постојани средства на фондот на фе -
дерацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 1976 до 1980 година. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година. 

Бр. 06-3495 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Основните организации на здружен труд кои 

вршат стопанска дејност, деловното банкарство и 
осигурувањето (во натамошниот текст: обврзници 
на заемот) се должни во периодот од 1 јануари 1976 
година до 31 декември 1980 година да издвојуваат 
дел од доходот и да вршат пресметување и упла-
тување на тој дел од доходот во корист на Фон-
дот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини (во натамошниот текст: 
Фонд на Федерацијата), во сообразност со овој за-
кон и со Законот за постојните средства на Фон-
дот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини во периодот од 1976 
до 1980 година („Службен лист на СФРЈ", број 
33/76). 

Како обврзници на заемот од претходниот став 
се сметаат и деловите на основните организации на 
здружен труд од другите републики и автономни 
покраини кои на територијата на Социјалистичка 
Република Македонија (во натамошниот текст: Ре-
публика) трајно вршат стопанска дејност. 

Член 2 
Основицата за пресметување и уплатување на 

задолжителниот заем ја сочинуваат сопствените из-
вори на деловните средства на обврзникот на зае-
мот. 

Со сопствените извори на деловните средства се 
изедначуваат: 

— средствата на остварениот доход во текот на 
годината, за време додека се користат како сопст-
вени извори на деловните средства ако се наоѓаат 
на жиро-сметката; 

— кредитните средства што на обврзниците на 
заемот им се отстапени на трајно користење со За-
конот за отстапување на определени средства на ор-
ганизациите на здружен труд и на општествено-по-
литичките заедници на трајно користење („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 21/74); 

— кредитите што на обврзниците на заемот 
им се отстапени од средствата на поранешните оп-
штествено-инвестициони фондови (Општиот инвес-
тиционен фонд, Републичкиот инвестиционен фонд 
и општинските инвестициони фондови) и фондовите 
па федерацијата, кои од федерацијата се прене-
сени на Републиката, доколку се внесени во соп-
ствените извори на деловните средства и 

— средствата на резервите и заедничката пот-
рошувачка кога се наоѓаат на жиро-сметката на 
основната организација на здружен труд . 

Член 3 
Обврзниците на заемот што вршат дејности на: 

железничкиот сообраќај, езерскиот сообраќај, ае-
родромските услуги, комуналните дејности, услуж-
н о г занаетчиство, рибарството, шумарството, град-
скиот сообраќај, работата по системот на „СИЦ" и 
новинско-издавачката дејност се ослободуваат од 
плаќање на задолжителниот заем на делот од соп-
ствените извори на деловните средства кои служат 
за вршење на тие дејности. 

Член 4 
Од основицата за пресметување на задолжител-

ниот заем се одземаат сегашните вредности на: јав-
ните патишта, улиците и сообраќајниците во на-
селбите, земјиштата, шумите, шумските плантажи 
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и шумските комуникации, јавните зелени површи-
ни во населените места, плоштадите и пазарите, 
изградените површини на аеродромите, земјодел-
ските комуникации, земјоделските заштитни објек-
ти и постројки за одводнување и надоводнување 
(црпни станици, главни канали и канали од прв 
ред), водостопанските објекти за заштита од поп-
лави, агрегатите за пречистување на загадена во-
да, главните доводи и разводната мрежа за вода, 
каптажните градби, резервоарите и колекторите, 
вредностите на делата на ликовните уметници (сли-
ки, скулптури и други уметнички дела). 

Член 5 
Ако обврзникот на заемот врши повеќе дејнос-

ти за кои се пропишани различни стапки на задол-
жителниот заем, или ако за одделни дејности е 
ослободен од плаќање задолжителен заем, должен 
е за секоја дејност, на почетокот на годината, по-
себно да утврди основица на сопствените извори на 
деловните средства. 

Доколку обврзникот на заемот не постапи спо-
ред одредбите од претходниот став, пресметување-
то и уплатувањето на задолжителниот заем ќе се 
изврши за сите дејности по стапката на онаа деј-
ност за која е пропишана најголема стапка. 

Член 6 
Како основица за утврдување на годишниот из-

нос на заемот се зема состојбата на изворите на соп-
ствените деловни средства на обврзникот пред рас-
пределбата на доходот по завршната сметка за го-
дината за која се пресметува заемот. 

За утврдениот годишен износ на задолжител-
ниот заем обврзникот е должен на Службата на 
општественото книговодство да и достави конечна 
пресметка во рокот определен за доставување на 
завршна сметка. 

Годишниот износ обврзниците на заемот го уп-
латуваат најдоцна до 15 март во тековната година 
за претходната година. 

Основицата за пресметување и уплатување на 
задолжителниот заем се намалува за износот на 
уплатениот задолжителен заем. 

Член 7 
Основицата за уплатување на месечната акон-

тација ја сочинуваат сопствените извори на де-
ловните средства на обврзникот на заемот, според 
состојбата искажана со завршната сметка за прет-
ходната година. 

Член 8 
Обврзниците на заемот на основицата од член 

2 на овој закон ќе уплатуваат заем по стапка од 
3,70%, освен обврзниците кои заемот го плаќаат по 
следниве стапки, и тоа: 

— по стапка од 5% обврзниците од областа на 
трговијата, проектирањето, туристичкото посреду-
вање, деловното банкарство и осигурувањето; 

— по стапка од 4п/о обврзниците од областа на 
градежништвото; 

— по стапка од 1,5% обврзниците кои вршат 
дејност од областа на земјоделството, електросто-
панството, производството на железна руда, црната 
металургија, производството на феролегури, произ-
водството на текстилни преѓи и ткаенини, произ-
водството на готови текстилни производи, произ-
водството на кожа и крзно, производството на кож-
ни обувки и галантерија, преработката на каучук, 
производството на прехранбени производи (гранка 
01301 до 01305), производството на сточна храна, 
производството на целулоза и хартија, речниот и 
воздушниот сообраќај, претоварните услуги, ПТТ 
услугите, угостителството и приредувањето саеми 
и изложби. 

Член 9 
Уплатата на аконтацијата на задолжителниот 

заем се врши во еднакви месечни износи и тоа до 
25 во месецот за претходниот месец. 

Член 10 
Ако обврзникот на задолжителниот заем не ја 

извршил уплатата на заемот до 25 во месецот за 
претходниот месец, Службата на општественото 
книговодство ка ј која се води жиро-сметката на 
обврзникот на заемот ќе изврши уплата на задол-
жителниот заем од сметката на обврзникот на за-
емот во полза на Фондот на Федерацијата, во ви-
сина на уплатената аконтација на задолжителниот 
заем за претходниот месец. 

Член 11 
Обврзникот на заемот е должен во почетокот на 

годината, а најдоцна до 15 март, да и достави на 
Службата на општественото книговодство, ка ј која 
се води жиро-сметката, пресметка на задолжител-
ниот заем со утврдената месечна аконтација за 
плаќање на задолжителниот заем за тековната го-
дина. 

Член 12 
Во случаите кога со примената на стапките од 

член 8 на овој закон се уплатува помал, односно 
поголем износ на задолжителниот заем во однос 
на обврската на Републиката, Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија може да изврши ли-
неарно зголемување, односно намалување, на утвр-
дените стапки на задолжителниот заем во текот на 
годината за која задолжителниот заем се пресме-
тува. 

Член 13 
Ако Републиката од своите средства изврши 

уплата на разликата на задолжителниот заем, вра-
ќањето на таа разлика, по налог на Републичкиот 
секретаријат за финансии ќе се изврши од сметка-
та на која обврзниците на заемот уплатуваат за-
должителен заем. 

Член 14 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии, по потреба, да донесе поблиски прописи за на-
чинот на утврдување на основицата за пресмету-
вање на задолжителниот заем и за утврдување на 
месечната аконтација. 

Член 15 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за утврдување на стапките 
на задолжителниот заем за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и САП Косово („Службен весник на СРМ", 
број 42/71, 4/72, 45/72 и 46/75). 

Член 16 
Уплатените аконтации на задолжителниот за-

ем извршени во 1976 година според одредбите на 
Законот од претходниот член ќе се земат во прес-
метката при утврдувањето на обврската за 1976 го-
дина според одредбите на овој закон. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а обврските 
по него ќе се исплатуваат од 1 јануари 1976 го-
дина. 
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425. 
Врз основа на член 318 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, а во врска со 
член бб од Законот за основите на системот на оп-
штественото планирање и за општествениот план 
на Југославија, тргнувајќи од: 

— целите и задачите утврдени со Општестве-
ниот план на СР Македонија за периодот од 1976 
до 1980 година; 

— Резолуцијата за политиката за остварување 
на Општествениот план на Југославија за периодот 
од 1976 до 1980 година во 1977 година и 

— остварувањето на Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1976 до 1980 година, во 1976 година и оцен-
ката на можностите за остварувањето на Планот 
во 1977 година, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд, Соборот на општините и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 
година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 1977 ГОДИНА 

1. Со оваа резолуција се посочуваат подрачја-
та и правците на активноста и рамковните мерки 
на економската политика во 1977 година кои се од 
посебно значење за остварување на целите и зада-
чите утврдени со Општествениот план на Соција-
листичка Република Македонија за периодот од 
1976 до 1980 година (во натамошниот текст: Оп-
штествен план на Републиката). 

Сите носители на правата и обврските во пла-
нирањето се должни со својата активност и со мер-
ките што ќе ги преземаат во 1977 година да обез-
бедат услови со општествено-економскиот развој да 
се оствари: 

— натамошно доследно остварување на устав-
ните решенија во сите области на стопанскиот и 
општествениот живот и обезбедување непосредна 
примена на одредбите од Законот за здружениот 
труд; 

— динамизирање на стопанската активност, по-
себно во индустријата; 

— јакнење на квалитативните фактори и пока-
чување ефикасноста на стопанисувањето и 

— зацврстување на позитивните процеси и обез-
бедување услови за потрајна стабилизација на еко-
номските текови. 

Со остварувањето на овие задачи во 1977 го-
дина неопходно е да се обезбеди забрзано надмину-
вање на проблемите со кои е проследен развојот 
во 1976 година, зацврстување на позитивните дос-
тигања и со тоа да се создадат услови за поуспеш-
на реализација на целите и задачите утврдени со 
Општествениот план на Југославија. 

Со донесувањето на Уставот, Законот за осно-
вите на системот на општественото планирање и 
за општествениот план на Југославија, Законот за 
здружениот труд и на другите системски закони што 
се донесени, или се во тек на донесување, како и 
со усвојувањето на општествените планови за раз-
вој до 1980 година на СФРЈ и на СР Македонија 
создадени се квалитетно поповолни услови за на-
тамошно јакнење на производните сили и за раз-
вивање на општествено-економските односи, а со 
тоа и за остварување на заеднички договорената 
развојна политика во 1977 година. 

Политиката за остварување на Општествениот 
план на Републиката ќе се реализира во услови на 
отворен процес на општествено договарање и само-
управно спогодување и при зајакната улога на 
здружениот труд во активностите на самоуправно-

то организирање на стопанството и на општестве-
ните д е ј н о с т . 

2. Како резултат на напорите што ќе ги вло-
жуваат работниците во организациите на здружен 
труд, активностите што ќе ги преземаат органите 
на Републиката, самоуправните организации и за-
едници и општините во рамките на своите права 
и должности, со извршување на обврските утврде-
ни со договорите За основите на Општествениот 
план на Републиката и општите услови што ќе 
постојат, во 1977 година е можно и неопходно да се 
оствари следново: 

— општествениот производ во вкупното сто-
панство да биде зголемен со стапка од околу 7°/о, 
при што во индустријата да се обезбеди пораст од 
8 до 9%, а во земјоделството од околу 3%, 

— бројот на вработените во општествениот сек-
тор да се зголеми за 3,5% и Да достигне 360.000 ли-
ца. Тоа треба да се оствари при пораст на произ-
водноста на трудот во општествениот сектор на 
стопанството за околу 4%, 

— средствата за животен стандард на населе-
нието да се формираат на повисоко реално ниво за 
близу 5%, при што средствата за лична потрошу-
вачка да се движат со нешто поумерен пораст со 
стапка од 4,4%, 

— извозот и увозот на стоки да се движат со 
пораст од 10%, 

— обемот на инвестиционите вложувања да би- ' 
де реално повисок за близу 9% и да се одржи 
релативно високото учество на вложувањата во 
индустријата и 

— порастот на цените и трошоците за живот 
да не биде повисок од порастот во 1976 година. 

3. За реализацијата на Општествениот план на 
Републиката во 1977 година од посебно значење ќе 
биде: 

3.1. Со забрзан развој на општествено-економ-
ските и самоуправните односи во областа на здру-
жениот труд да се зајакне улогата на работниците 
и на другите работни луѓе во основните и во дру-
гите организации на здружен труд, самоуправните 
интересни заедници, месните заедници и во други-
те самоуправни организации и заедници и во не-
посредното остварување на власта и управувањето 
со другите општествени работи. 

3.2. Да се обезбедат позначајни промени во зго-
лемувањето на ефикасноста и на поединечната и 
општата производно^ и зголемувањето на доход-
носта и економијата на средствата. 

3.3. Во остварувањето на политиката на живот-
ниот стандард на населението, со оглед на движе-
њата во оваа година и неговото значење за општиот 
развој, да се обезбедат определени позабрзани дви-
жења и промени, а, пред се, да се обезбеди реален 
пораст на личните доходи на вработените во оп-
штествениот сектор и да се зголеми и забрза из-
градбата на станови. 

3.4. Да се одржи процесот на забрзан развој на 
материјалната основа во стопанството и менува-
ње на стопанската структура. Притоа, во вкупниот 
инвестиционен напор посебно место да му припад-
не на ефикасното реализирање на зафатите во 
енергетиката, обоената металургија, хемиската ин-
дустрија, во мета леќата индустрија и во агроиндуст-
рискиот комплекс, што се од фундаментално зна-
чење за менување на стопанската структура. 

Освен тоа, посебен напор треба да се вложи и 
за продолжување на активноста со нови инвести-
циони зафати, а особено во селектираните приори-
тети утврдени со Општествениот план на Републи-
ката за развој на металната индустрија, електро-
индустријата, доработката на метали, земјоделст-
вото, сообраќајот, туризмот и во развивањето на 
малото стопанство. 

3.5. Во економските односи со странство да дој-
де до натамошно проширување и збогатување на 
формите на соработка. Притоа, неопходно е да се 
засили размената и соработката со сите подрачја 
во светот, а особено со земјите во развој. 
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3.6. Развојот на општествените дејности да се 
насочи кон нивна поголема општествена функцио-
налност и рационалност и, особено, кон нивна по-
врзаност и усогласеност со здружениот труд во 
материјалното производство и со неговите економ-
ски можности и потреби. 

3.7. Во настојувањата за зацврстување на пози-
тивните достигања на полето на стабилизацијата и 
усилбите што треба да се вложат за јакнење на 
акумулативната и репродуктивната сила на сто-
панството, средствата за финансирање на општата 
и заедничката потрошувачка и другите договорни 
обврски на стопанството да се движат со побавен 
пораст од порастот на општествениот производ. Рас-
ходите на буџетите, вклучувајќи го и придонесот 
за покривање на расходите на Федерацијата, треба 
да се определат според реалните фискални мож-
ности на Републиката што ги даваат постојните 
извори на приходите и без зголемување на оптова-
рувањето на стопанството и на работните луѓе. 

3.8. Во остварувањето на политиката и мерките 
на Републиката за материјалниот и општествениот 
развој посебно внимание ќе му се посвети на по-
рамномерното регионално разместување на факто-
рите на производството и на развојот и на спрове-
дувањето на усвоената политика за побрз развој на 
недоволно развиените краишта. 

3.9. Во 1977 година и натаму да јакнат мерките 
за унапредување и подигање на одбранбената спо-
собност и за зацврстување на системот, организа-
цијата и функционирањето на безбедноста и опште-
ствената самозаштита. 

4. Сите носители на правата и обврските во пла-
нирањето во 1977 година ќе ги остваруваат актив-
ностите и ќе ги применуваат мерките предвидени 
со Општествениот план на Републиката за пери-
одот од 1976 до 1980 година. 

Притоа, тргнувајќи од условите и потребите за 
остварувањето на Општествениот план на Репуб-
ликата во 1977 година посебно тежиште ќе се даде 
врз следново: 

4.1. За забрзано остварување на уставните ре-
шенија во сите подрачја на стопанскиот и опште-
ствениот. живот. 

4.1.1. Органите на Републиката во рамките на 
своите права и обврски ќе настојуваат целосно и 
навремено да ја реализираат законодавната дејност 
сврзана со остварувањето на Уставот на Соција-
листичка Република Македонија. 

4.1.2. Сите носители на активноста во Републи-
ката ќе пристапат кон спроведување во живот и 
непосредна примена на Законот за здружениот 
труд. 

Заради тоа: 
(1) Органите на Републиката ќе изготват и ќе 

предложат изменување и дополнување на постој-
ните закони заради усогласување со Законот за 
здружениот труд и донесување нови закони и другрх 
прописи заради спроведување во живот и непосред-
на примена на овој закон. 

(2) Работниците во основните и во другите орга-
низации на здружениот труд и во работните заед-
ници својата организација и активност и здружу-
вањето на трудот и на средствата ќе ги доведат во 
согласност со Законот за здружениот труд и со дру-
гите законски решенија засновани врз Уставот. 

4.1.3. Сите носители на активноста, во рамките 
на своите права и обврски, ќе преземат мерки и ќе 
создаваат услови за: 

(1) такво здружување на трудот и средствата и 
организирање на стопанството кое ќе овозможи ј ак -
нење на уставната функција на здружениот труд, 
повисока организираност и поврзаност во сите ф а -
зи на репродукцијата на единствениот југословен-
ски пазар, 

(2) забрзување на процесот на формирање на 
самоуправни интересни заедници од областа на сто-
панството (електростопанство, водостопанство, соо-
браќајот и друго), 

(3) интензивирање на здружувањето на инди-
видуалните земјоделски стопанства во задруги и во 
други облици на меѓусебно здружување, како и на 
соработката со општествениот сектор. 

4.1.4. Општините на своето подрачје ќе созда-
ваат услови за што поефикасно и поорганизирано 
спроведување на системските промени, особено во 
станбено-комуналното стопанство, за подобрување 
на снабдувањето на населението, задоволување на 
заедничките потреби и за поттикнување на разво-
јот и здружувањето на самостојниот личен труд со 
средства во сопственост на граѓаните. 

4.1.5. Месните заедници, врз самоуправна осно-
ва и постапка и натаму ќе иницираат здружување 
на средства на работните луѓе и граѓаните за про-
ширување на материјалната основа на општестве-
ниот стандард и комуналната инфраструктура. 

4.1.6. За поефикасно извршување на доверената 
функција ќе се преземаат мерки за модернизација 
на управата и на правосудните органи. Општестве-
но-политичките заедници ќе изработат програми за 
решавање на кадровската и материјалната положба 
на овие органи, а посебно на новооснованите. 

Органите на управата во општествено-политич-
ките заедници побрзо ќе се приспособуваат кон ба-
рањата на собранискиот делегатски систем и на са-
моуправното интересно организирање. 

4.2. За динамизирање на стопанската актив-
ност: 

4.2.1. Организациите на здружен труд во конти-
нуиран напор и со несмалена мобилност неопход-
но е: 

(1) да ги зацврстуваат процесите на забрзана 
реализација на производството и услугите на до-
машниот пазар и во странство и врз таа основа да 
создаваат простор за рационално зголемување на 
производството, 

(2) да вложуваат максимални напори за надми-
нување на проблемите што го*отежнуваат побрзиот 
растеж и поефикасното користење на постојниот 
потенцијал на индустриските капацитети и новите 
производни потенцијали што се активирани пред 
крајот на 1976 година и тие што ќе се активираат 
во 1977 година. По динамичниот пораст на индустри-
ското производство да биде поттикнуван и со одр-
жување на релативно висока стапка на извозот, 

(3) со зголемување на ефикасноста и поединеч-
ната и општата производност и со поголемо штеде-
ње, особено на енергијата и суровините, да ја зго-
лемат доходноста и економијата на средствата и 
тоа да биде основен мотив и значаен сопствен ф а к -
тор за обезбедување услови за динамизирање на 
сопствена активност и за вршење на функциите во 
општествените дејности. 

4.2.2. Органите на Републиката ќе се залагаат и 
во рамките на своите надлежности ќе преземаат 
мерки за зголемување на извозот и за зголемување 
на реалната побарувачка на домашниот пазар, а 
особено: 

— да се продолжи со примената на мерките што 
за оваа цел се преземени во оваа година, 

— да се води таква царинска и други фискал-
на политика која поволно ќе влијае врз смирува-
њето на порастот на трошоците на репродукцијата 
и на трошоците за живот и која не ќе го стеснува 
просторот за реализација на одделни производи на 
домашниот пазар, 

— да се развиваат постојните и да се воведуваат 
нови облици и методи за поттикнување на извозот 
на стоки и услуги, 

— да се изврши усогласување на режимот на 
царинските враќања со новата царинска тарифа, 

— врзувањето на увозот со извозот да се спро-
ведува со процес на изедначување на условите 
внатре во одделни групации, гранки и дејности, 

— да се заштитува домашното производство од 
нелојална странска конкуренција и непотребен 
увоз и 
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— да се обезбедат средства од Републиката за 
додатно поттикнување на извозот. 

4.2.3. Напорите на стопанството за динамизира-
ње на стопанската активност ќе бидат поддржува-
ни и со соодветна деловна политика на банките и 
со кредитно-монетарната политика. 

Со селективната кредитна политика на банките 
кредитите ќе се насочуваат во согласност со зада-
чите и намените утврдени со општествените плано-
ви на Југославија и на Републиката, а ќе се те-
мелат врз договор на банките, при што ќе бидат 
приспособени на новите услови за платниот промет. 

Народната банка на Македонија и надлежните 
органи на Републиката ќе настојуваат да се подо-
брат условите за реесконтирање при Народната бан-
ка на Југославија, посебно каматните стапки на 
кредитите за договорените намени да бидат пони-
ски од каматните стапки на кредитите што се обез-
бедуваат за тековната ликвидност на деловните 
банки и да се преземаат мерки за конверзија на 
краткорочни кредити во долгорочни кредити за 
обртни средства. 

Деловните банки и Народната банка на Маке-
донија ќе го поддржуваат развојот на финансиски-
от механизам, ќе ја подобруваат неговата ефикас-
ност, како со стимулација на понудата на финан-
сиските средства, така и со рационална употреба на 
тие средства, а особено со развивање на механиз-
мот на здружување на средствата на организациите 
на здружен труд во стопанството. 

4.2.4. Одделно значење за динамизирање на сто-
панската активност треба да има интензивирањето 
на станбено-комуналната изградба. 

Заради тоа: 
(1) Сите носители на активноста ќе преземаат 

мерки и активности за реализација на општестве-
ните договори за заедничките основи на станбената 
политика и за рационализација на градбата на 
станови. 

(2) Во самоуправните интересни заедници за 
станување, во организациите на здружен труд и во 
општините ќе се забрза усвојувањето на годишните 
и среднорочните програми за станбена изградба. 

Покрај изградбата на станови за определени 
категории корисници на станарско право, да се соз-
даваат предуслови и за кредитирање на индивиду-
алната станбена изградба и за купување станови. 

Заради ова ќе биде неопходно самоуправните 
интересни заедници за станување да ја испитаат 
и насочат вкупната регулатива која се однесува на 
употребата на станбениот придонес и во договор со 
деловните банки да се изгради таков кредитен ме-
ханизам со кој ќе се обезбедат услови за забрзано 
користење на издвоените и здружените средства 
и за поголемо ангажирање на средствата на граѓа-
ните во вкупните издвојувања за станбена изградба. 

Републиката и општините ќе ги преиспитаат 
прописите со кои се регулира подготвувањето и 
уредувањето на земјиштето, како и прописите за 
постапката за создавање предуслови за изградба, 
со цел да се забрза станбената изградба и да се на-
малат трошоците за градење. 

(3) За позабрзан развој на комуналната инфра-
структура, покрај поинтензивното користење на по-
стојните извори на средства, општините и самоу-
правните интересни заедници за станување, во до-
говор со деловните банки, ќе настојуваат да обез-
бедат услови за насочување и користење на дел 
од прирастот на средствата на штедните влогови. 

4.3. За подобрување на квалитативните фактори 
и на ефикасноста на стопанисувањето: 

4.3.1. Со сите мерки на економската политика и 
со активностите на републичките органи, општи-
ните, самоуправните интересни заедници и на ор-
ганизациите на здружен труд ќе се поддржува и 
поттикнува зголемувањето на производноста на тру-
дот и подобрувањето на ефикасноста на стопани-
сувањето. 

4.3.2. Организациите на здружен труд ќе разра-
ботат конкретни работни програми и ќе преземат 

мерки: за поцелосно користење на капацитетите, 
за поефективно користење на работното време, за 
сообразување на производството и услугите со ба-
рањата на домашниот и на странскиот пазар, за 
унапредување на организацијата на трудот и на 
технологијата и за рационално и поинтензивно 
здружување на средствата и трудот во пошироки 
рамки. Притоа организациите на здружен труд ќе 
обезбедат понепосредна и поширока примена на на-
учните достигнувања. Врз таа основа треба да се 
обезбеди решавачки напредок во зголемувањето на 
производноста на трудот и подобрување на еконо-
мичноста и ефикасноста на стопанисувањето. 

Тргнувајќи од своето место и улога соодветни 
активности и решенија ќе преземаат и месните и 
интересните заедници, општините и органите на 
Републиката. 

4.3.3. Учесниците во договарањето и спогодува-
њето за мерилата на распределбата на доходот и 
за личните доходи ќе се заложат во општествените 
договори и самоуправните спогодби да се утврдат 
нови основи на распределбата со кои ќе се надми-
нува појавата на урамниловка и посебно за приме-
нување на начелото на секој работник да му при-
паѓа доход во согласност со порастот на производ-
носта на неговиот и на вкупниот општествен труд. 

4.3.4. Носителите на активноста ќе преземаат 
активности и мерки за сестрано стимулирање на 
новаторството, пронаоѓаштвото и творештвото: 

— Републиката, општините и самоуправните ин-
тересни заедници, во рамките на своите надлежно-
сти, со свои мерки ќе го поттикнуваат развојот и 
примената на научните и техничките достигања во 
организациите на здружен труд и откривањето, 
развивањето и стимулирањето на талентираноста на 
младите, 

— организациите на здружен труд во своите 
нормативни акти ќе ги вградат потребните елемен-
ти и мерки за вреднување и стимулирање на нова-
торството, пронаоѓаштвото и творештвото. 

4.4. За зацврстување на позитивните процеси и 
обезбедување услови за потрајна стабилизација на 
економските текови: 

4.4.1. Сите носители на активноста ќе продол-
жат со усилбите и ќе преземаат мерки за сузбива-
ње на инфлацијата и за воспоставување постабил-
ни односи на пазарот. 

(1) Републиката и општините, со договори и 
спогодби и во согласност со системот и политиката 
на цените, во рамките на своите надлежности ќе 
преземаат мерки и активности со цел порастот на 
цените и трошоците за живот да не биде повисок 
од порастот во 1976 година. Истовремено ќе се оства-
рува и таква фискална политика која позитивно 
ќе влијае врз смирувањето на порастот на трошо-
ците на репродукцијата. 

(2) Со цел за одржување на поусогласени сто-
ковно-парични односи и стабилност на пазарот, Ре-
публиката и општините ќе преземаат мерки и ак-
тивности за подобрување на снабденоста на паза-
рот и за негова поголема организираност. 

Во овие рамки: 
— тие и натаму ќе преземаат мерки за јакне-

ње на единството на југословенскиот пазар; 
— во општините ќе се склучат спогодби, а ќе 

се преземаат и други мерки за воспоставување на 
систем за постабилно снабдување на населението 
со производи и услуги кои се од посебно значење за 
животниот стандард; 

— ќе започне создавањето стоковни резерви, во 
согласност со Законот за републичките стоковни 
резерви. 

Во врска со ова ќе се изготви програма за 
формирање, користење и територијално разместу-
вање на републичките стоковни резерви и во до-
говор со општините ќе се утврди од кои производи 
ќе се формираат резерви во општините: 

— ќе продолжи да се остварува програмата за 
создавање резерви на месо во жив добиток во рид-
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ско-планинските подрачја. За таа цел обезбедува-
њето на бенифицирана камата за делот на кама-
тата над 3°/о, ке се уреди со закон; 

— ќе се обезбедат услови за набавка на неоп-
ходни стоки од увоз. 

(3) Ке се преземаат мерки и акции за ^ д о л -
горочно деловно и доходно поврзување на промет-
ните и производните организации на здружен труд, 
особено на производството и прометот на земјодел-
ски производи. 

(4) Ке се зголеми улогата на граѓаните, органи-
зирани во советите на потрошувачите во месните 
заедници, во подобрувањето на снабдувањето на 
пазарот и за стабилизација на цените. 

4.4.2. Согласно со договорените основи и мерила 
за распределбата на доходот и на личните доходи, 
организациите на здружен труд ќе го планираат 
доходот и ке ги утврдат односите во распоредува-
њето на доходот, а особено за издвојувањата за 
личните доходи и нивното движење и за издвојува-
њата на средствата за проширување на материјал-
ната основа. 

Организациите на здружен труд ќе ги усогла-
суваат аконтациите на личните доходи со остваре-
ниот доход по донесувањето на периодичните пре-
сметки со цел да не се загрозат утврдените односи 
за распределбата на доходот. 

Со договор на републиките и покраините за за-
еднички критериуми ќе се пристапи кон подготву-
вање на мерки и прописи, а организациите на здру-
жен труд ќе склучат самоуправни спогодби за из-
двојување и користење на делот од доходот здо-
биен поради поповолни природни, пазарни и други 
околности. 

4.4.3. За реализација на политиката за побавен 
пораст на средствата за намирување на заеднич-
ките и општите потреби и на договорените обвр-
ски на стопанството од порастот на општествениот 
производ во вкупното стопанство: 

(1) Глобалниот номинален пораст на средствата 
за намирување на општите и заедничките потреби 
кои се остваруваат по основ на придонеси и дано-
ци од општествениот сектор треба да се движи 
со побавна динамика од порастот на општествениот 
производ во вкупното стопанство. Во овие рамки, 
во согласност со приоритетните и специфичните по-
треби ќе се обезбеди селективен пораст на сред-
ствата за намирување на одделните потреби. 

Движењето на средствата за општата и заед-
ничката потрошувачка, по намени и корисници на 
средствата, поблиску ќе се уреди со општествен 
договор меѓу Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија и републичките самоуправни ин-
тересни заедници и со општествен договор меѓу 
Извршниот совет на Собранието и собранијата на 
општините. 

(2) Самоуправните интересни заедници и дру-
гите корисници на општествени средства ќе изгот-
ват програми и со самоуправни спогодби ќе го утвр-
дат износот на средствата и начинот на нивното 
обезбедување. 

(3) Пензиите и инвалиднините, установените 
права на борците, на воените инвалиди и на семеј-
ствата на паднатите борци, надоместоците на лич-
ните доходи за време на боледување, породилно от-
суство и работа со скратено работно време и дет-
ските додатоци ќе се усогласуваат според постој-
ните важечки прописи. 

(4) Банките, осигурителните заводи и другите 
корисници на општествени средства по основ на до-
говорени обврски, ќе ги преиспитаат и усогласат 
своите одлуки за висината на каматите, тарифите, 
цените на услугите и друго и ќе обезбедат да се 
смали оптоварувањето на доходот на организаци-
ите на здружен труд по основ на договорените 
обврски. 

4.4.4. Ќе продолжат напорите за доследно спро-
ведување на прописите за меѓусебно плаќање и за 
утврдување и пресметување на приходот и доходот: 

(1) Органите на Републиката ќе ја следат при-
мената на прописите и ќе се залагаат за натамош-
но усовршување и нивна доследна примена. 

(2) Организациите на здружен труд треба да 
обезбедуваат навремено и целосно извршување на 
обврските по дадените инструменти за плаќање. 

(3) Деловните банки ќе ги поддржуваат усилби-
те на организациите на здружен труд во извршува-
њето на нивните обврски, во граници кои нема да 
ја нарушат и доведат во прашање сопствената лик-
видност и обезбедувањето на континуитетот во ин-
вестиционата активност. 

4.5. За производно активирање на работно-спо-
собното население, покрај досега договорените 
мерки: 

(1) Органите на Републиката ќе се залагаат: 
— да се забрза склучувањето на Општестве-

ниот договор за развој на малото стопанство, со кој, 
покрај другото, ќе се утврдат и насоките за упо-
треба и условите за користење на средствата што 
се издвојуваат за оваа намена, во согласност со 
Општествениот план на Републиката; 

— да се склучат договори и самоуправни спо-
годби за остварување на политиката за развој на 
стопанисувањето со личен труд, вклучувајќи го и 
здружувањето на самостојниот труд во договорни 
организации на здружен труд; 

— да се донесе закон со кој ќе се обезбеди по-
голема материјална и социјална сигурност на не-
вработените и ќе се подобри положбата на сезон-
ската работна сила; 

— да се донесат прописи за обезбедување пого-
лема социјална сигурност и заштита на индивиду-
алните земјоделски производители. 

(2) Органите на Републиката и општините, во 
рамките на своите надлежности, ќе се ангажираат: 

— за доследна примена на прописите кои ја 
ограничуваат дополнителната работа и работата на 
пензионерите, за забрана на „дивото" работење во 
занаетчиството и во другите услужни дејности, како 
и за ослободување на работните места на лицата 
кои ги исполниле условите за пензија; 

— да се преземаат мерки за ослободување од 
даноци и придонеси на старите индивидуални зем-
јоделски производители, зависно од нивните работ-
ни способности и материјални можности. 

(3) Заедниците за вработување во соработка со 
организациите на здружен труд ќе разработат и 
утврдат програми за работно активирање на гра-
ѓаните кои се враќаат од привремена работа во 
странство. 

4.6. За реализација на политиката за побрз раз-
вој на недоволно развиените краишта: 

(1) ќе се склучи општествен договор за крите-
риумите и условите за користење на средствата на 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените краиш-
та и врз таа основа ќе се интензивира процесот за 
одобрување кредити за нови зафати во тие кра-
ишта; 

(2) од средствата на Републиката ќе се издво-
јат 15 милиони динари во полза на Републичкиот 
фонд, со намена за финансирање на нестопански и 
други инфраструктурни инвестициони зафати; 

(3) организациите на здружен труд и општин-
ските собранија на недоволно развиените краишта 
треба да ги интензивираат активностите за реали-
зирање на инвестиционите зафати во тек и за нив-
но активирање; 

(4) со интензивирање на процесот на здружу-
вање на трудот и средствата ќе продолжи проце-
сот на дисперзија и изградба на производни погони 
од поразвиените во недоволно развиените краишта. 

4.7. За заштита на човековата околина ќе се 
интензивира активноста за спроведување на доне-
сените законски акти за заштитата и ќе се приста-
пи кон изготвување на закон за заштита на чове-
ковата околина и на програма за систематско сле-
дење на загаденоста на водите и воздухот. 
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Органите на Републиката ке се залагаат со 
мерките на економската политика што се во над-
лежност на Федерацијата да се обезбедат царин-
ски олеснувања за увоз на опремата за заштита на 
човековата околина што не се произведува во зем-
јата. 

4.8. Во 1977 година ќе се обезбеди позабрзан раз-
вој на општонародната одбрана. 

Во врска со ова од Републичкиот буџет ќе се 
обезбедат средства во висина на износот утврден со 
посебната програма. 

Истовремено со договори и самоуправни спо-
годби ќе се утврди начинот на финансирање на оп-
штонародната одбрана на ниво на општините, мес-
ните заедници и во организациите на здружен труд. 

4.9. Ќе се склучат општествени договори и са-
моуправни спогодби и ќе се остваруваат програми 
на мерки со кои ќе се создаваат материјални, ин-
фраструктурни и демографски услови за позабрзан 
општествено-економски развој на граничните и 
определените ридско-планински подрачја. 

4.10. Со влегувањето во сила на Законот за де-
визното работење и кредитните односи со стран-
ство, а со цел за негово применување: 

— ќе се утврди платнобилансната и девизната 
положба на Републиката; 

— ќе се покрене иницијатива за формирање на 
самоуправна интересна заедница за економски од-
носи со странство; 

— организациите на здружен труд ќе ги из-
вршат сите неопходни подготовки за усогласување 
на своите работи со новите системски решенија за 
надворешната трговија, девизното работење и за 
кредитните односи; 

— организациите на здружен труд треба да из-
работат програми за поголема рационализација и 
супституција на увозните репроматеријали и опре-
ма од домашни извори и за поголемо користење на 
сопствените можности сврзани со проектирањето, 
изготвувањето на економско-технички документа-
ции и програми. 

4.11. За остварување на развојот на одделните 
дејности, што се од посебно значење за реализација 
на политиката на вкупниот развој на земјата и 
Републиката, утврдени со општествените планови 
на СФР Југославија и на Социјалистичка Републи-
ка Македонија: 

4.11.1 Републиката, со мерките и решенијата на 
економската политика во 1977 година, ќе обезбеди 
извршување на преземените обврски утврдени со 
Општествениот план на Југославија. 

4.11.2. Согласно со преземените обврски со до-
говорите за основите на Општествениот план на 
Републиката за развој на одделните дејности во 
стопанството што се од посебно значење за реали-
зација на вкупниот развој: 

(1) Републиката, со свои мерки и решенија, ќе 
обезбеди редовно извршување на посебните обвр-
ски и задачи, утврдени со Општествениот план на 
Републиката. 

(2) Органите на Републиката ќе се залагаат, со 
мерките на економската политика што се во над-
лежност на Федерацијата, за дејностите што се од 
посебно значење за реализација на договорената 
политика за вкупниот развој на целата земја, да се 
обезбеди: 

— доследна реализација на политиката за 
обезбедување гаранции и ослободување од депозити 
во користењето на странски заеми, на повластени 
царини за определени царински контигенти, утвр-
дени за увоз на специфична опрема што не се про-
изведува во земјата; 

— со договор на републиките и покраините да 
се утврдат дополнителни поттикнувачки мерки на 
економската политика за развој на дејностите од 
посебен интерес за остварување на политиката за 
вкупниот развој на земјата, зависно од нивната спе-
цифичност; 

— да се забрза донесувањето на договор на ре-
публиките и покраините за насочување и користе-
ње на заеми и кредити од странство, вклучувајќи 
ги и заемите од Меѓународната банка за обнова и 
развој. 

(3) Да се забрза донесувањето на договорите за 
основите на Општествениот план на Југославија за 
одделните дејности за кои се уште не се склучени 
договори. 

4.11.3. До крајот на оваа година, а најдоцна до 
крајот на јануари 1977 година, ќе се склучи дого-
вор со овластените банки за условите под кои ќе 
се користат средствата од Фондот на Федерацијата. 
Притоа ќе се обезбедат определени погодности во 
роковите на отплатите и каматите во електросто-
панството, за одделни намени во земјоделството, во-
достопанството, шумарството, железничките сообра-
ќајници и туризмот. 

4.11.4. За изградба, одржување и реконструк-
ција на патиштата, покрај редовните приходи, ќе 
се издвои дел од остварените приходи од остваре-
ниот данок на промет (наплатен по тарифен број 
2 по тарифите на основниот данок на промет) во ви-
сина од 16%. 

4.11.5. Извршниот совет, до крајот на јануари, а 
најдоцна до крајот на февруари 1977 година, ќе ги 
утврди програмите што се финансираат од сред-
ствата на Републиката и тоа: 

— Програмата за изградба, одржување и ре-
конструкција на патната мрежа од I, П и Ш ред во 
СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година; 

— Програмата за изградба и реконструкција на 
патиштата од IV ред во СР Македонија за перио-
дот од 1976 до 1980 година со учество на Репуб-
ликата; 

— Програмата за унапредување на индивиду-
алното земјоделство; 

— Програмата за докомплетирање на системот 
за заштита од градобијност; 

— Програмата за подигање на вештачки ливади 
и мелиорирање на ливади и пасишта; 

— Програмата за финансирање на дејностите 
од пошироко општествено значење во водостопан-
ството; 

— Програмата за учество во градбата на основ-
ните објекти во хидромелиоративните системи. 

4.11.6. Организациите на здружен труд, соглас-
но со преземените обврски и задачи со договорите 
за основите на Општествениот план за развој на 
одделните дејности, со свои мерки и решенија ќе 
обезбедат: 

(1) Да се довршат започнатите инвестициони за-
фати во рокови како што е утврдено во договори-
те, и тоа капацитетите за производство на: елек-
трична енергија, антимон, за преработки од алу-
минимум и алуминиумови легури, лак и ф л а х ба-
карна жица, преработки на алкалноактивиран бен-
т о н а , амбалажно и градежно стакло, порцелан, 
подни и ѕидни плочки, брусеви, подготовка на пер-
литски гранулати и мелење и микронизација на 
кварц, уреди за наводнување, лимена амбалажа, 
авто-приколки, сијалици, електроизолациони мате-
ријали, полиестерско влакно, прозорци, врати и де-
коративни подни лајсни од поливинил хлорид, би-
туменизирани изолациони ленти со влошки од стак-
лен воал и суров покривен картон, мелен мермер, 
синтетско предено врз база полиестер-памук, три-
котажни предмети, свежо месо и преработки од 
него, преработка на комиње, винарска комерци-
јална визба и договорените мелнички капацитети. 

(2) Во согласност со системот и договорената по-
литика за развој на Републиката заинтересираните 
организации на здружен труд и општините, со дого-
вори и самоуправни спогодби, неопходно е да го за-
брзаат средувањето на прашањата сврзани со раз-
војот на одделните дејности, а особено: за забрзу-
вање процесот на усогласување на програмите и 
плановите за работа и развој; за натамошно про-
ширување на рудничките и флотациските капаци-
тети; за развојот на новите капацитети за доработ-
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ка на оловото, цинкот и на бакарот во валани, вле-
чени и пресувани производи; развојот на производ-
ството на трактори и одливци од метали; развојот 
на производството на готови и по лу готови јадења и 
преработка на месо; и да се покренат иницијативи 
и да се преземат потребните мерки за организирање 
на производството и на квалитетен семенски и са-
ден материјал за задоволување на потребите. 

4.11.7. За изградба и опремување на објекти и 
за реализација на други активности за развој на 
општествените дејности што се од посебно значе-
ње за остварување на политиката на вкупниот 
развој: 

(1) Републиката ќе обезбеди средства: 
— за учество во изградбата и опремувањето на 

простор за насоченото образование, за учество во 
обезбедувањето средства за изградба и опрема на 
објекти од општ интерес во областа на културата и 
за создавање услови за изградба и опрема на со-
времен простор од општ интерес на Републиката за 
здравствена заштита на населението, во висина од 
20°/о од договорениот износ со Општествениот план; 

— за спроведување на Програмата за учество 
на Републиката во изградба на објекти за физичка 
култура за периодот од 1976 до 1980 година во СР 
Македонија и на Програмата за учество на Репуб-
ликата во доградбата, изградбата и опремувањето 
на објектите за техничка култура во СР Македо-
нија за периодот од 1976 до 1980 година; 

— за извршување на обврските на Република-
та утврдени со договорите за подобрување на са--
нитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба 
и за намалување на високата смртност на доенчи-
њата и малите деца во износот остварен во 1976 го-
дина, валоризиран за 15°/», а за обезбедување на за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, во износ од 27,6 милиони динари. 

(2) Самоуправните интересни заедници, соглас-
но со преземените обврски од договорите за осно-
вите на политиката на Општествениот план со свои 
мерки и решенија: 

— ќе утврдат и донесат: Програма за изградба 
и опремување на простор во насоченото образова-
ние; Програма за изградба и опремување на објек-
ти од областа на културата; Програма за изградба 
и опремување на современ простор за здравствената 
заштита на населението од општ интерес за Репуб-
ликата во периодот од 1976 до 1980 година; * 

— со свои одлуки ќе издвојат сопствени сред-
ства и 

— со самоуправни спогодби со собранијата на 
општините ќе обезбедат дополнителни средства за 
реализација на договорените програми и актив-
ности. 

4.11.8. Ќе се преземат чекори за обезбедување 
средства за почеток на изградбата на објектите од 
општ интерес за Републиката за што се донесени 
закони во 1976 година. 

* 
* * 

Сите носители на планирањето ќе го забрзаат 
изготвувањето, усогласувањето и донесувањето на 
своите годишни програми за работа и развој за 1977 
година и со свои мерки и решениј а и друга активност 
ќе обезбедуваат услови за остварување на Опште-
ствениот план на СР Македонија за периодот од 
1976 до 1980 година во 1977 година како што е утвр-
дено со оваа резолуција. 

Извршниот совет на Собранието на СРМ и ор-
ганите на управата навремено ќе ги преземаат и 
утврдат потребните мерки и ќе остварат друга ак-
тивност за реализација на политиката за оствару-
вање на Општествениот план на СРМ во 1977 го-
дина. Заради тоа ќе изготви и посебна програма. 

Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија и надлежните органи на управата со другите 
потписници на договорите за основите на Опште-
ствениот план на Републиката за развојот на деј-

ностите од посебно значење и самоуправните спо-
годби што произлегуваат од Планот, ќе го согле-
дуваат извршувањето на заедничките^ обврски и 
задачи од договорите и по потреба ќе преземаат 
соодветни мерки. 

Истовремено Извршниот совет на Собранието 
редовно ќе го следи остварувањето на политиката 
за реализација на Општествениот план во 1977 го-
дина и за тоа ќе го известува Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3446 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

426. 
Врз основа на член 40 став 3 од Законот за оп-

штествена самозаштита („Службен весник на СРМ" 
број 18/76), а во врска со член 174 од Деловникот 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

I 
Се формира Координационо тело за општестве-

на самозаштита како посебно општествено тело на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија (Координационо тело). 

П 
Координационото тело го следи, проучува и 

координира функционирањето на општествената 
самозаштита во Републиката и на Собранието му 
дава мислења и иницијативи за насочување и усо-
гласување на активностите за развој и унапреду-
вање на општествената самозаштита во Репуб-
ликата, 

Ш 
Координационото тело соработува со Републич-

киот совет за заштита на поредокот утврден со Ус-
тавот и со соодветните тела на општествената са-
мозаштита на општините и на градските заедници 
во остварувањето на правата и должностите во оп-
штествената самозаштита. 

IV 
Координационото тело го сочинуваат претседа-

тел, секретар и определен број членови што се име-
нуваат од редот на делегатите во соборите на Со-
бранието, Извршниот совет на Собранието, опште-
ствено-политичките организации, организациите на 
здружен труд, самоуправните интересни заедници 
и други организации и заедници, органите за вна-
трешни работи и народна одбрана, како и од редот 
на истакнати општествено-политички и јавни ра-
ботници. 

Бројот на членовите на Координационото тело 
се утврдува при нивното именување. 

Претседател 
на Собранието 

на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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V 

Координационото тело работи на седници. 
Седниците на Координационото тело се јавни. 
Седниците ги свикува и на нив претседава прет-

седателот на Координационото тело, или член на 
Координационото тело кој го заменува. 

VI 
Во работата на Координационото тело можат да 

учествуваат и научни, стручни и јавни работници 
и претставници на организациите на здружен труд 
и на други самоуправни организации и заедници 
кои не се членови на Координационото тело и да 
даваат свои мислења и предлози по прашања од 
општествената самозаштита што се претресуваат 
на седница на Координационото тело. 

УП 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3440 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

427. 
Врз основа на член 41 од Законот за општестве-

на самозаштита („Службен весник на СРМ" број 
18/76) и точка IV од Одлуката за формирање Коор-
динационо тело за општествена самозаштита, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничка седница на сите собори, одржана на 
28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КООРДИНАЦИОНОТО ТЕЛО ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За претседател на Координационото тело се 

именува: 
Наум Пеов, претседател на Одборот за внатреш-

на политика на Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

П 
За членови на Координационото тело се имену-

ваат: 
— Петар Маркудов, потпретседател на Соборот 

на здружениот труд на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија; 

— Александар Ристовски, претседател на Одбо-
рот за општествено-политички односи и народна 
одбрана на Соборот на општините на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија; 

— Роман Лечевски, потсекретар на Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија; 

— Бранко Стојковски, член на Советот на Ре-
публиката; 

— Аризан Несторовски, член на Советот на Ре-
публиката; 

— Јордан Костадиновски, претседател на Коми-
сијата за општонародна одбрана и општествена са-
мозаштита на Претседателството на ЦК СКМ; 

— Раде Гогов, претседател на Комисијата за 
прашања на народната одбрана и општествената 
самозаштита при Републичката конференција на 
ССРНМ; 

— Седат Вели, претседател на Комисијата за 
народна одбрана на Сојузот на синдикатите на Ма-
кедонија; 

— Славе Поповски, секретар на Сојузот на 
здруженијата на борците од Народноослободител-
ната војна на Македонија; 

— Трајче Черепналковски, претседател на Ко-
мисијата за општонародна одбрана и општествена 
самозаштита при Р К на ССММ; 

— инж. Петар Тренчевски, директор на „Фа-
ком", Рудници и железарница „Скопје" — Скопје; 

— Киро Веселиновски, член на фабричкиот ко-
митет на СКМ на Волнарскиот комбинат „Тодор 
Циповски Мерџан", „Тетекс" — Тетово; 

— Никола Новевски, заменик на генералниот 
директор на Здружениот дрвно-индустриски ком-
бинат „Треска" — Скопје; 

— Киро Ивановски, генерален директор на Гра-
дежното претпријатие „Илинден" — Скопје; 

— инж. Никола Димитровски, директор за ин-
дустрија при ЗИК „Пелагонија" — Битола; 

— д-р Борислав Каранфиловски, проректор на 
Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје; 

— Катарина Бахчанџиева, делегат во Репуб-
личката заедница за култура; 

— д-р Стефан Георгиевски, потпретседател на 
Извршниот одбор на Републичката заедница на об-
разованието; 

— д-р Милан Георгиевски, потпретседател на 
Извршниот одбор на Републичката заедница за со-
цијална заштита; 

— Трајко Стипцаров, началник на Одделението 
за здравствено осигурување и реосигурување во 
Републичката заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Скопје; 

— д-р Атанас Илиев, претседател на Комиси-
јата за народна одбрана при Републичката заедни-
ца на научните дејности; 

— Тодор Деспотов, судија на Врховниот суд на 
Македонија; 

— Мицко Русковски, заменик на јавниот обви-
нител на Македонија; 

— Душко Апостоловски, заменик на републич-
киот општествен правобранител на самоуправува-
њето; 

— Киро Роглев, потпретседател на Стопанската 
комора на Македонија; 

— Драгољуб Пејовски, помошник генерален ди-
ректор на Службата на општественото книговод-
ство на Социјалистичка Република Македонија — 
Централа Скопје; 

— Јордан Павловски, член на Извршниот одбор 
на Претседателството на Противпожарниот сојуз на 
Македонија; 

— Стојан Бендев, член на Републичкиот совет 
за безбедност на сообраќајот; 

— Евзи Мемети, заменик републички секретар 
за внатрешни работи; 

— Милан Станков, потполковник на ЈНА; 
— Коста Џочков, потполковник во Републич-

киот штаб за територијална одбрана на Социјалис-
тичка Република Македонија; 

— Иван Зеленковски, заменик на републичкиот 
секретар за народна одбрана. 

III 
За секретар на Координационото тело се име-

нува : 
Момчило Апостолов, самостоен советник во 

Стручните служби на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 



30 декември 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 44 — Стр. 1081 

IV 

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 
а ќе се објави во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-3461 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

428., 
Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
35 од Законот за јавното обвинителство („Службен 
весник на СРМ" број 10/76), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 28 декември 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ 

ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува Стојче Николовски од должноста 
заменик на окружниот јавен обвинител во Скопје, 
поради заминување на нова должност. 

II 
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 

Бр. 06-3458 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

II 
Отплатата на кредитот од претходната точка ќе 

се изврши во рок од пет години, почнувајќи од 1 
јануари 1978 година, со камата од 6 отсто, од сред-
ствата на Републиката наменети за изградба, ре-
конструкција и одржување на патиштата. 

III 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии, од името на Социјалистичка Република Маке-
донија, да го потпише договорот. 

IV 
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 

Бр. 06-3447 
29 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател, 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

429. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 140 
став 1 од Законот за финансирање на Републиката 
и општините („Службен весник на СРМ", бр. 3/73), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд, Соборот на општините и Општествено-
политичкиот собор, одржани на 28 декември 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За финансирање изградбата на патот Другово 

— Доленци Социјалистичка Република Македони-
ја се задолжува во вид на кредит, во износ од 
20.750.000.00 динари, ка ј Воениот сервис во состав 
на Народната банка на Југославија. 

430. 
Врз основа на член 71 став 1 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ", број 
10/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ, СУДСКИТЕ СО-
РАБОТНИЦИ И ПРИПРАВНИЦИТЕ ВО ОКРУЖ-
НИТЕ СТОПАНСКИ И ОПШТИНСКИТЕ СУДОВИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат критериуми за 

определување бројот на судиите, судските соработ-
ници и приправниците во окружните, окружните 
стопански и општинските судови (во натамошниот 
текст: судови). 

Член 2 
Основа и елементи на критериумите за опреде-

лување бројот на судиите се: обемот на работата, 
сложеноста и структурата на предметите, приливот 
и бројот на несвршените предмети, извршувањето 
на уставната и законската обврска за следење и 
проучување на општествените односи и појави, вон-
предметната дејност, сложеноста на правната проб-
лематика на подрачјето и други особености на под-
рачјето што влијаат врз работата на судот и ажур-
ното, експедитивното, ефикасното и квалитетното 
извршување на судската функција. 

Член 3 
Основа на критериумите за определување бро-

јот на судските соработници и приправниците во 
судовите е потребата од нивно вклучување во вр-
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шењето на работите во судовите одредени со рас-
поредот на нивната работа и оспособувањето на 
млад кадар од правосудната струка. 

Член 4 
Во смисла на одредбите од членовите 2 и 3 од 

оваа одлука бројот на судиите, судските соработни-
ци и приправниците се утврдува според следниве 
критериуми: 

I. Во окружните судови 

1) еден судија да решава месечно: 
а) 6 истражни предмети, или 
б) 4 првостепени кривични предмети за полно-

летни лица, или 
в) 10 првостепени кривични предмети за мало-

летни лица, или 
г) 24 првостепени граѓански предмети, или 
д) 30 второстепени кривични предмети, или 
ѓ) 35 второстепени граѓански предмети. 
За вршењето на работите на судската управа и 

на другите објективно немерливи работи,, покрај 
претседателот, се утврдува и толкав број судии што 
одговара на 19°/о за Окружниот суд Битола и 30% 
за Окружниот суд Штип, а за учество во советот на 
петмината бројот на судиите може да се зголеми 
уште за 10% за Окружниот суд Битола и 14% за 
Окружниот суд Штип, од работата на вкупниот број 
судии утврден во соодветниот суд. 

За Окружниот суд Скопје за вршењето на ра-
ботите на судската управа и на другите објективно 
немерливи работи, а особено поради сложеноста и 
структурата на предметите, големината на подрач-
јето, времето потребно за вршење на увиди поради 
оддалеченоста на одделни места и сложеноста на 
правната проблематика, покрај претседателот, се 
утврдува и толкав број судии што одговара на 20%, 
а за учество во советот на петмината бројот на су-
диите може да се зголеми уште за 8% од работата 
на вкупниот број судии утврдени во овој суд. 

2) За судски соработници и приправници: 
а) по еден судски соработник на двајца судии, и 
б) по еден приправник на четворица судии. 

II. Во окружните стопански судови 

1) еден судија да решава месечно: 
а) 20 предмети по стопански престапи, или 
б) 45 предмети по стопански спорови. 
За вршењето на работите на судската управа, 

за другите објективно немерливи работи, за спро-
ведување постапка за присилно порамнување и 
стечај и постапка за редовна ликвидација на орга-
низации на здружен труд, за водење на судскиот 
регистар, за спроведување извршувањето на одлу-
ките на стопанските судови и за извршување на 
уставната и законската обврска за следење и проу-
чување на општествените односи и појави, покрај 
претседателот, се утврдува и толкав број судии 
што одговара на 25% за окружните стопански су-
дови во Битола и Штип, а 20% за Окружниот сто-
пански суд во Скопје, од работата на вкупниот број 
судии утврден во соодветниот суд. 

2) За судски соработници и приправници: 
а)по еден судски соработник на двајца судии, и 
б) по еден приправник на четворица судии. 

III. Во општинските судови 

1) еден судија да решава месечно: 
а) 14 истражни предмети, или 
б) 18 првостепени кривични предмети за пол-

нолетни лица, или 
в) 12 првостепени кривични предмети за мало-

летни лица, или 
г) 25 првостепени граѓански предмети. 
За вршењето на работите на судската управа, 

за другите објективно немерливи работи и за ре-

шавањето на истражните дејства, извршните, вон-
процесните, оставинските и другите работи одреде-
ни со закон, покрај претседателот, се утврдува и 
толкав број судии што одговара на 45% од работата 
на вкупниот број судии утврден во соодветниот 
суд. 

За поуспешно извршување на задачите и за по-
големо ангажирање на судиите во извршувањето 
на уставната и законската обврска за следење и 
проучување на општествените односи и појави во 
општинските судови со годишен прилив на пред-
мети повеќе од 8.000, се утврдува уште по еден 
судија. 

2) За судски соработници и приправници: 
а) по еден судски соработник на двајца судии, и 
б) по еден приправник на двајца судии. 

Член 5 
Собранието надлежно за избор на судиите го 

утврдува бројот на судиите, судските соработници 
и приправниците во соодветниот суд врз основа на 
критериумите утврдени со оваа одлука. 

Средствата за работа за судските соработници и 
приправниците во судовите се доделуваат според 
пополнетите работни места систематизирани врз 
основа на критериумите утврдени со оваа одлука. 

Во поглед на работниот однос на приправници-
те на кои им истекол приправничкиот стаж се при-
менуваат одредбите на Законот за здружениот труд. 

Член 6 
Одредбите за критериумите за определување 

бројот на судиите во окружните судови ќе се при-
менуваат од 1. I. 1978 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-3457 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

431. 
Врз основа на член 10 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1977 година, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28. 
ХИ. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГ-
РАМА ЗА СОЗДАВАЊЕ ВЕШТАЧКИ ЛИВАДИ 
НА ЕРОЗИВНИ ОРАНИЦИ И МЕЛИОРИРАЊЕ 
ПРИРОДНИ ЛИВАДИ ВО РИДСКО-ПЛАНИНСКО-

ТО ПОДРАЧЈЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1977 
ГОДИНА 

I 
За создавање вештачки ливади на ерозивни 

ораници и мелиорирање природни ливади во рид-
ско-планинското подрачје, со оваа програма се ут-
врдуваат мерките што ќе се финансираат од Бу-
џетот на Социјалистичка Република Македонија. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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II 
Средствата за финансирање на мерките од точ-

ка 1 на оваа одлука се обезбедуваат од Републич-
киот буџет за 1977 година во износ од 4.600.000 ди-
нари. 

III 
Средствата од 4.600.000 динари од претходната 

точка ќе се употребат: 

— За субвенционирање набавка на 
тревен семенски материјал и веш-
тачко ѓубре за создавање веш-
тачки ливади на 1.000 ха ерозивни 
ораници 3.346.000 дин. 

Од тоа: 
1) за семе 1.946.000 дин. 
2) за вештачко ѓубре 1.400.000 дин. 

— За субвенционирање набавка на 
вештачко ѓубре за мелиорирање 
на 2.000 ха природни ливади 

3) Превозни трошоци за семе и ѓубре 
и други трошоци 

Вкупно: 

500.000 дин. 

754.000 дин. 

4.600.000 дин. 

IV 
Советот за унапредување на индивидуалното 

земјоделство врз основа на поднесените програми 
од општините, ќе одобрува определени количества 
субвенционирано семе и ѓубре во рамките на вкуп-
но расположливите средства. Меѓусебните обврски 
меѓу Републичкиот совет за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство и општините, односно 
органите што тие ќе ги определат и заинтересира-
ните организации на здружен труд, ќе се регули-
раат со посебен договор. 

Непосредни организатори на акцијата за соз-
давање вештачки ливади на ерозивни ораници и 
мелиорирање на природните ливади се општините, 
односно органите и организациите што тие ќе ги 
определат. 

Субвенционираното семе и ѓубре за создавање 
вештачки ливади на ерозивни ораници и мелиори-
рање природни ливади, крајните корисници-инди-
видуалните земјоделци од ридско-планинските и 
погранични реони — ќе ги добиваат преку органот, 
односно организацијата определена од општината, 
по склучувањето соодветен договор за наменско ко-
ристење на репроматеријалот, за правилно подгот-
вување на површините за сеидба, обврска дека ќе 
вложат свое учество (работна рака и дополнително 
ѓубрење) во износ од 3.700 динари по ха за соз-
давање вештачки ливади и 1.100 динари за мелио-
рирање природни ливади. 

Републичката субвенција по хектар изнесува: 
за создавање вештачки ливади на ерозивни ора-
ници 2.500 динари, а за мелиорирање природни ли-
вади ЗОО динари. 

V 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-3455 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

432. 
Врз основа на член 10 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1977 година, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28. 
ХII. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМЕНИ 
ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ОБ-

ЛАСТА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА 1977 
ГОДИНА 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
финансирање на намените од посебен општествен 
интерес во областа на водостопанството во 1977 го-
дина, распределбата, начинот и условите на корис-
тење на средствата. 

II 
Средствата за финансирање на намените од по-

себен општествен интерес во областа на водосто-
панството во 1977 година се утврдуваат во износ 
од 17.000.000 динари, а се обезбедуваат од: 

1) средствата на Републичкиот бу-
џет за финансирање на водо-
стопанската програма во 1977 
година 

2; пренесените средства од Прог-
рамата за финансирање на деј-
ностите од поширок општествен 
интерес во областа на водосто-
панството во 1976 година 

3) други приходи 

16.000.000 дин. 

950.000 дин. 
50.000 дин. 

III 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Средствата утврдени во точка II од оваа прог-
рама се распределуваат по намени, и тоа: 

1) за редовно одржување, оправки и 
чување на изградените заштитни 
објекти 5.000.000 дин. 

2) за изградба на нови заштитни об-
јекти и постројки (заштита од еро-
зија, уредување на порои, регула-
ција на реки, објекти за одбрана 
од поплави и слично) 7.200.000 дин. 

3) за покривање на дел од обврската 
на Републиката за учество во ф и -
нансирање на преостанатите рабо-
ти за уредување на пороите во 
хидромелиоративните системи чи-
ја изградба се врши со учество на 
Федерацијата 1.700.000 дин. 

4) за набавка на цевки за водоводи 
во селски населени места 600.000 дин. 

5) за студии и проекти во областа на 
водостопанството 650.000 дин. 

6) за довршување на документација-
та за изградба и експлоатација на 
хидромелиоративните системи во 
СР Македонија 400.000 дин. 

7) трошоци за банкарски и админи-
стративни услуги, надзор и слично 200.000 дин. 

8) за исплата на обврски по Програ-
мата за финансирање на дејности 
од поширок општествен интерес 
во областа на водостопанството 
во 1976 година 950.000 дин. 

9) тековна резерва за интервенција 
за непредвидени или итни работи 300.000 дин. 

IV 
Корисници на средствата од точка III можат 

да бидат општините и заинтересираните организа-
ции на здружен труд. 
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Средствата утврдени во точка III се користат 
под следниве услови: 

— Општините и заинтересираните организации 
на здружен труд коишто ги одржуваат изграде-
ните заштитни објекти и постројки со партиципа-
ција најмалку од 30% на одобрената сума за објек-
тите во хидромелиоративните системи, односно со 
15% на одобрената сума за одржување на заштит-
ните објекти надвор од хидромелиоративните сис-
теми. 

— Општините и организациите на здружен 
труд коишто се заинтересирани за изградба на но-
ви заштитни објекти и постројки за заштита од 
води од посебен општествен интерес што ќе го до-
кажат со инвестициона техничка документација, 
партиципираат во инвестициите најмалку со 30%, 
а општините од неразвиените краишта со 20%. 

VI 
Распределбата на средствата по корисници ќе 

ја врши Републичкиот секретаријат за земјоделст-
во и шумарство, по пат на конкурс, а според усло-
вите предвидени во оваа програма, Законот за из-
градба на инвестициони објекти и другите прописи 
што се применуваат за реализација на средствата. 

VII 
Средствата за финансирање на намени од по-

себен општествен интерес во областа на водосто-
панството во 1977 година се даваат без обврска за 
враќање. 

VIII 
Стручните и административните работи за спро-

ведување на Програмата ги врши Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-3454 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

II 
Средствата за пошумување на голините за 1977 

година се утврдуваат во износ од 16.000.000 дина-
ри, а се обезбедуваат од: 

433. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за 

средствата за пошумување на голините („Службен 
весник на СРМ", бр. 48/74), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 28. XII. 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПОШУМУ-

ВАЊЕ НА ГОДИНИТЕ ВО 1977 ГОДИНА 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
пошумување на голините во 1977 година, корис-
ниците на средствата, мерките што ќе се финан-
сираат со тие средства, како и начинот на користе-
њето на средствата. 

средствата на Републиката за 
инвестиции во стопанството на-
менети за пошумување на го-
лините 

III 

16.000.000 дин 

Корисници на средствата за пошумување на 
голините во 1977 година можат да бидат општините 
и заинтересирани организации на здружен труд. 

IV 
Средствата за пошумување на голините во 1977 

година ќе се користат за садење, одгледување и 
чување на шумските насади на голините, за заш-
тита од растениски болести и штетници, за про-
изводство на шумски садници, за научнопримену-
вачки мерки за пошумување и заштита на наса-
дите, набавка на механизација за пошумување и 
одгледување на насади, како и за функционални 
трошоци на стручно-технички и материјални тро-
шоци за пошумување на голините, и тоа во след-
ниве износи: 

— садење нови насади 2.500.000 дин. 
— одгледување и чување подигнати 

насади во претходните години 5.500.000 дин. 
— одгледување и чување на насади-

те на Спомен-шумата „Гоце Дел-
чев" 150.000 дин. 

— расадничко производство 5.550.000 дин. 
— научноприменувачки мерки за 

пошумување и заштита 150.000. дин 
— обврски од претходната година 1.500.000 дин. 
— набавка на механизација 500.000 дин. 
— останато 150.000 дин. 

Распоред на средствата од одделните намени од 
претходниот став по корисници ќе го врши Со-
ветот за пошумување на голините, а врз основа на 
програми за пошумување на корисниците на сред-
ствата и на извршени работи. 

Средствата за пошумување на голините им се 
даваат на корисниците без обврска за враќање. 

Средствата за садење, одгледување и чување 
на шумските насади на голините можат да се ко-
ристат доколку корисниците на средствата обезбе-
дат сопствено учество најмалку 20 отсто од вкуп-
ниот износ на пресметковната вредност на рабо-
тите. 

VI 
Оваа финансиска програма влегува во сила ос-

миот ден од објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-3459 
28 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Готовски, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 
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434. 
Врз основа на член 3 од Законот за финанси-

рање на мерките за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство („Службен весник на СРМ" број 
46/75), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА МЕРКИТЕ 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО 1977 ГОДИНА 
I 

За унапредување на индивидуалното земјодел-
ство со оваа програма се утврдуваат мерките што 
ќе се финансираат од Буџетот на Социјалистичката 
Република Македонија. 

П 
Средствата за финансирање на мерките за уна-

предување на индивидуалното земјоделство се обез-
бедуваат: 
— од Буџетот на СР Македонија 17.000.000 динари 
— од пренесените средства од 

Програмата за унапредување 
на индивидуалното земјодел-
ство од 1976 година за довр-
шување на започнатите мер-
ки и создадените обврски 2.400.000 динари 
Вкупно средства на Програ-
мата во 1977 год. 19.400.000 динари 

Распоред на средствата по одделни гранки и мерки 
што се финансираат од Финансиската програма за 

унапредување на индивидуалното земјоделство 
во 1977 година: 

Ш 
Намена по единична Вкупно Субвенција по един. на мерка Вкупен износ на субвенции 

мерка количество во динари во илјади динари 

Репуб. Општин. Вкупно Репуб. Општ. Вкупно 
прогр. прогр. 3 + 4 прогр. прогр. 6 + 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. СТОЧАРСТВО 
1. В/О крави во вет. станици 

броја 8.000 50 50 100 400 400 800 
2. В/О во пункт бр. 17.000 70 70 140 1.190 1.190 2.380 
3. Одглед. јуници од 6—18 мес. 

броја 2.000 ЗОО ЗОО 600 600 600 1.200 
4. Матична служба за селекција 5 800.000 — 800.000 800 — 800 
5. Полнење на контај нери — 

броја 62 4.500 — 279.000 279 — 279 
6. Овни репродуктори броја 500 1.000 1.000 2.000 500 500 1.000 
7. Осигурув. овни репродукт. 

броја 500 120 120 240 60 60 120 
8. Набавка на нерези броја 150 1.500 1.500 3.000 225 225 450 
9. Пчелни сандаци — броја 2.000 150 150 ЗОО ЗОО ЗОО 600 

10. Други мерки во сточарството — — — — 146 — 146 
Вкупно сточарство: 4.500 3.275 7.775 

П. ПО ЛЕ ДЕЛ СТВО 

11. Семе пченица — вкупно 
тони 400 
— семе пченица — тони 200 0,5 
— најнови сорти пченица 200 1,0 

12. Семе 'рж — тони 20 . 1 
13. Семе јачмен — тони 150 0,5 
14. Високородни хибриди од 

65 6 пченка — тони 65 6 
15. Други хибриди од пченка — 

тони 50 2 
16. Оризова арпа — тони 100 1,20 
17. Семе компири — тони 150 1,20 
18. Луцерка, детелина експра-

зета — тони 30 10 
19. Селек. дебарска луцерка — 

тони 15 15 
20. Граор, грашок — тони 30 3 
21. Фуражни култури кгр./ха 

— семе 50 200 
22. Демонстративни опити со 

сило јами. број 10 6.000 
23. Производни демонст. опити 

во поледелството (ориз, сон-
чоглед, шеќерна репка, пче-
ница, соја, хибр. пченка, лу-
церка и друго) 400 250 

24. Поледелски опити со херби-
циди број 200 50 

25. Други мерки во поледелството — — 

ВКУПНО ПОЛЕДЕЛСТВО: 

0,5 1 100 100 200 
1,0 2 200 200 400 
1 2 20 20 40 
0,5 1 75 75 150 

6 12 390 390 780 

2 4 100 100 200 
1,20 2,4 120 120 240 
1,20 2,4 180 180 360 

10 20 ЗОО ЗОО 600 

15 30 225 225 450 
3 6 90 90 180 

200 400 10 10 20 

1.000 12.000 60 60 120 

250 500 100 100 200 

50 100 10 10 20 
— — 14 14 14 

2.000 2.000 4.000 
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Ш. ГРАДИНАРСТВО 

26. Опити со пластеници — броја 50 3.000 3.000 6.000 150 150 ЗОО 
27. Опити во градинарството 

(заштита) броја 100 100 100 200 10 10 20 
28. Производство, опити во 

градинарството 20 250 250 500 5 5 10 
29. Други мерки во градинарството — — — — 31 31 31 

ВКУПНО ГРАДИНАРСТВО: 200 200 400 

IV. ОВОШТАРСТВО 
30. Многугодишни овошни сад-

ници (јаболка, сливи, круши, 
праски, цреши, бадеми, виш-
ни и друго) броја 

31. Садници рибизли и малини 
— броја 

32. Јагоди — лозници — броја 
33. Јагоди под фолии — опити 

— броја 
34. Садници лешници — броја 
35. Калемен орев — броја 
36. Селекциониран орев — броја 
37. Демонстративни производни 

опити во овоштарството — 
броја 

38. Други мерки во овоштарството 
ВКУПНО ОВОШТАРСТВО 

5 10 450 450 900 
90.000 5 

0,8 1,6 16 16 32 
20.000 0,8 0,15 0,3 15 15 30 

100.000 0,15 
0,15 0,3 

10 1.500 
1.500 3.000 15 15 30 10 1.500 15 15 30 

1.500 2 2 4 3 3 6 
4.000 15 15 30 60 60 120 
3.000 8 8 16 24 24 48 

30 500 500 1.000 40 40 80 
1 37 37 37 

600 600 1.200 

V. ЛОЗАРСТВО 

39. Вкупно лозни садници — 
броја 

— високоприносни лозови сад-
ници — броја 

— новосоздадени признати сор-
ти грозје во Југославија 

40. Демонстративни опити — 
броја 
ВКУПНО ЛОЗАРСТВО: 

450.000 

400.000 

50.000 

30 

1,20 

2,50 

500 

1,20 2,40 480 480 960 

2,50 5,00 125 125 250 

500 1.000 15 15 30 

41. VI. ПОЧВЕНИ АНАЛИЗИ: 3.000 30 30 60 

620 

90 

620 

90 

1.240 

180 

41. VП. НАТПРЕВАРИ ЗА 
ВИСОКИ ПРИНОСИ: 

42. Натпревари за високи при-
носи во општините по кул-
тури — броја 60 2.000 

43. Републички натпревари 
за високи приноси — 180.000 

44. УШ. ЗЕМЈОДЕЛСКО ОБРА-
ЗОВАНИЕ И ПРОПА-

ГАНДА — 600.000 

45. IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИЗЛО-
Ж Б И И СМОТРИ — 200.000 

X. БРУТО-ЛИЧНИ ДОХОДИ И 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

46. Бруто-личен доход на реп. 
стручна служба — 1.035.000 

47. Материјални трошоци на 
реп. стручна служба — 485.000 

48. Бруто-лич. дох. на општ. 
стр. служби — 2.800.000 

49. Материјални трошоци на 
општ. стр. служби — 1.000.000 

50. XI. БЕНЕФИЦИРАНА КА-
МАТА бо/о И 1,5 ПРОВИЗИ-
ЈА ЗА КРЕДИТИ ПЛАСИ-
РАНИ ВО ИНДИВИД. ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО — 2.340.000 

51. ХП. ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАБ. 
ПРОСТОРИИ ЗА ОПШТИН. 
СТР. СЛУЖБИ 4 150.000 

2.000 4.000 

— 180.000 

— 600.000 

— 200.000 
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52. ХШ. ТРОШОЦИ ЗА СОВЕТОТ 
ЗА УНАПРЕД. НА ИНДИ-
ВИД. ЗЕМЈОДЕЛЦИ — 300.000 

53. XIV. Обезбед. сред. за терен, 
раб. на општин. стручни 
служби 10 20.000 

54. За покривање на зголеме-
ното учество на Републичка-
та програма од 50—70% за 
недоволно развиени општи-
ни и недоволно предвидени 
трошоци — 1.440.000 

ВКУПНО: " ~ 

— 300.000 

1.440.000 

З00 З00 

20.000 40.000 200 200 400 

1.440 
19.400 

1.440 
11.505 30.905 

Развиените општини во финансирањето на мер-
ките што се субвенционирани од републичката про-
грама учествуваат со ист износ по единица мерка, 
додека неразвиените општини: Крушево, Кратово, 
Демир Хисар, Брод Македонски, Дебар и Крива Па-
ланка учествуваат со 30%, а општините: Ресен, Ви-
ница, Берово, Кичево, Радовиш, Гостивар, Струга и 
Тетово со 40®/» од вкупната субвенција по гранки 
и мерки. 

Приоритет при користењето на републичките и 
општинските средства, по гранки и намена, имаат 
земјоделците од ридско-планинските и погранич-
ните подрачја. 

V 
Советот за унапредување на индивидуалното 

земјоделство во рамките на вкупно расположливи-
те средства по финансиската програма за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство ќе врши 
распределба по намени и корисници. Доколку 
средствата предвидени по одредени намени не бидат 
реализирани, Советот ќе врши пренамена во рам-
ките на средствата утврдени со оваа програма. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3462 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

435. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и член 8 став 2 од Законот за филмот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд, и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-

ТОТ НА „МАКЕДОНИЈАФИЛМ" — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката за изменување 
и дополнување на Статутот на „Македонијафилм" 
— Скопје, што ја донесе Собирот на работните 
луѓе на ОЗТ „Македонијафилм" — Скопје на 10 мај 
1976 година. 

П 
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 06-3453 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

и н ж . Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

436. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и на член 4 од Законот за основање 
на организација за приредување игри на среќа 
(„Службен весник на СРМ" број 46/72 година), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ПРИРЕДУ-

ВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА — ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА 

Се потврдува Статутот на организацијата на 
здружен труд за приредување игри на среќа — 
Лотарија на Македонија, што го донесе Собирот на 
работните луѓе на организацијата на здружен труд 
за приредување игри на среќа — Лотарија на Ма-
кедонија на седницата од 16 јуни 1976 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3452 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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437. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 28 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За членови на Комисијата за избор на декан на 

Земјоделскиот факултет во Скопје се именуваат: 
— Генчо Чудуловски, директор на Фабриката за 

лепенки „Комуна" во Скопје. 
— Душко Данов, општествено-политички работ-

ник во ЦК СКM. 
II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3480 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиог 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

438. 
Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЕКО-

НОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ 

I 
За член на Советот на Економскиот институт 

во Скопје се именува: 
Гордана Јанчевска, делегат во Соборот на оп-

штините на Собранието на СРМ, ш е ф за средства 
и анализи во Стопанската банка — Филијала во 
Куманово. 

II 
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 06-3482 

28 декември 1976 година 
Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Готовски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

416. Републички буџет за 1977 година — — 1041 
417. Закон за извршување на Републичкиот 

буџет за 1977 година — — — — — 1062 
418. Закон за заштита на семејството чиј хра-

нител е на задолжителна воена служба 1064 
419. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за воспитување и образование 
на децата од предучилишна возраст — 1066 

420. Закон за учебниците за основно и средно 
образование — — — — — — — 1067 

421. Закон за изменување на Законот за да-
ноците на граѓаните — — — — — 1070 

422. Закон за дополнување на Законот за ри-
барство — — — — — — — — — 1070 

423. Закон за критериумите, начинот на 
обезбедување и распределбата на допол-
нителните средства за финансирање на 
општите општествени потреби на општи-
ните за 1977 година — — — — — — 1071 

424. Закон за задолжителен заем за обезбеду-
вање постојани средства на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покра-
ини во периодот од 1976 до 1980 година 1072 

425. Резолуција за политиката за остварува-
ње на Општествениот план на Соција-
листичка Република Македонија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година во 1977 го-
дина — — — — — — — — — 1074 

426. Одлука за формирање координационо 
тело за општествена самозаштита — — 1079 

427. Одлука за именување претседател и чле-
нови на Координационото тело за опште-
ствена самозаштита на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија — 1080 

428. Одлука за разрешување заменик на 
окружниот јавен обвинител во Скопје 1081 

429. Одлука за задолжување на Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 1081 

430. Одлука за утврдување критериуми за 
определување бројот на судиите, судски-
те соработници и приправниците во 
окружните стопански и општинските су-
дови — — — — — — — — — 1081 

431. Одлука за утврдување на Финансиската 
програма за создавање вештачки ливади 
на ерозивни ораници и мелиорирање 
природни ливади во ридско-планинското 
подрачје во СР Македонија во 1977 го-
дина — — — — — — — — — 1082 

432. Одлука за Финансиската програма за на-
мени од посебен општествен интерес во 
областа на водостопанството за 1977 го-
дина — — — — — — — — — 1083 

433. Одлука за Финансиската програма за 
пошумување на голините во 1977 година 1084 

434. Одлука за Финансиската програма за 
мерките ! за унапредување на индивиду-
алното земјоделство во 1977 година — 1085 

435. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за изменување и дополнување на Стату-
тот на „Македонија филм" — Скопје — 1087 

436. Одлука за потврдување на Статутот на 
Организацијата на здружен труд за при-
редување игри на среќа — Лотарија на 
Македонија — — — — — — — — 1087 

437. Одлука за именување членови на Коми-
сијата за избор на декан на Земјоделски-
от факултет во Скопје — — — — — 1088 

438. Одлука за именување член на Советот 
на Економскиот институт во Скопје — 1088 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-смгтка број 40100-601-123 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


