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Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА И 

ВО 1968 ГОДИНА 
РАЗВОЈОТ 

Економската политика и развојот на СР Маке-
донија во 1968 година во основа ќе биде насочена 
кон натамошно интензивно остварување целите на 
реформата и задачите на среднорочниот план. 

Остварувањето на овие цели, оценката за по-
ложбата и проблемите во стопанството и другите 
дејности во 1968 година ги наметнува како основни 
следните задачи: 

— забрзување порастот на производството во 
услови на одржување на стабилност; 

— решителен курс кон натамошно интензиви-
рање и осовременување на стопанисувањето; 

— зголемување реализацијата на стоките на 
домашниот, а особено на надворешниот пазар; 

— остварување на такви односи во расподел-
бата на доходот меѓу акумулацијата, личните дохо-
ди и другата потрошувачка, што ќе им соодветству-
ваат на потребите за проширување на материјал-
ната основа за поинтензивен развој и на начелото 
личните доходи најдиректно да се поврзуваат со 
порастот на продуктивноста на трудот и деловните 
резултати; 

— усогласување на буџетската и другите ви-
дови општа потрошувачка со движењата и резул-
тати во стопанството; 

—• максимално ангажирање на сите носители 
на инвестиционата политика за целосно извршува-
ње на инвестиционите работи предвидени за 1968 
година; 

— интензивирање на реализирањето на програ-
мата за обнова и изградба на Скопје, како и ин-
тензивна обнова и изградба на Дебар врз основа 
на усвоена програма; 

— ефикасно реализирање на создадените мож-
ности за запослување на кадрите со оформено об-
разование и здобиени квалификации и активирање 
на другите можности за зголемување на запосле-
носта. 

II 
1. Се оценува дека мерките на економската по-

литика во 1968 година, како што се: подобрување 
условите за кредитирање на подготовките за из-
воз, зголемување на инвестиционата потрошувачка, 
мерките за поусогласен увоз на стоки, царинска 
заштита и регионално насочување на извозот и 
увозот, кредитирањето на опремата за извоз и за 
домашен пазар, наменско и поинтензивно користе-
ње на средствата за станбена изградба, проширу-
вање на користењето на штедните влогови за по-
трошувачки кредити, ќе го помогнат отварањето на 
процесот на динамизирање на производството и на 
другите текови на активноста во стопанството. 

Производството што, се очекува да се оствари 
од капацитетите што беа пуштени во работа кои 
крајот на 1967 година и што се очекува да се ак-
тивираат во 1968 година, ќе има значајно влијание 
врз формирањето на општата стопа на пораст во 
индустријата и стопанството во целина. 

Во 1968 година постојат реални основи за ин-
тензивирање на инвестиционата активност, што ќе 
има одраз врз потрошувачката и создавање прос-
тор за пожива општа активност. 

Поаѓајќи од овие основи и другите претпостав-
ки што се создаваат, во 1968 година реално може 
да се очекува по динамичен .пораст на производ-
ството и на услугите отколку што е остварен во 
1967 година. 

Порастот на производството и услугите се оце-
нува да достигне стопа од 5 до 6%. 

Индустријата ќе има доминантно место во ост-
варувањето порастот и во формирањето вкупната 
стопа на порастот во стопанството во 1968 година. 

Значајно место во порастот и понатаму ќе има 
производството од земјоделството^ особено во оп-
штественото стопанство. 

Во другите области на стопанството се оценува 
дека ќе биде остварен забрзан пораст, посебно во 
градежништвото. 

За реализацијата на очекуваниот пораст на 
производството од особено значење е и решавањето 
на проблемите во врска со обезбедувањето на аде-
кватен третман во извозот и во кредитирањето на 
производството на тутунот; разрешувањето на про-
блемот на откупот и цената на волната; обезбеду-
вањето на соодветна заштита на производството на 
челик, хемиската индустрија и определени земјо-
делски производи. 

2. Само со решителна ориентација кон интен-
зивирање на сите елементи на стопанисувањето, 
стопанството ќе може и натаму да држи чекор со 
процесите што се остваруваат во целата земја. 

Оттука пресудно значење добива ориентацијата 
кон: 

— забрзано остварување политиката за модер-
низација; 

— прилагодување на производството кон по-
требите на домашниот и странскиот пазар; 

— подигање степенот на организацијата на 
трудот и соодветна адаптација на кадровската 
структура; 

— рационално насочување и користење на рас-
положивите средства; 

— широка ориентација кон користење на ре-
зултатите од научно-истражувачката работа и не ј -
зино развивање; 

— развивање на службите за пратење на дви-
жењето на трошоците, на пазарот, на развојните 
можности и перспективи; 

— усовршување и доградување на интерните 
самоуправни акти на работните организации и дру-
го. 

Интегрирањето на внатрешните фактори на 
развојот во стопанството реално треба да ја открива 
потребата од поврзување со другите стопански ор-
ганизации, банките, научно-истражувачките, обра-
зовните и другите институции. 

Ваквиот развој треба да им даде нови импулси 
на процесите на интеграцијата, особено во електро-
стопанството, металната, хемиската, текстилната и 
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градежната индустрија, во земјоделството, а посеб-
но во винарството и овоштарството, дрвната инду-
стрија и шумарството, друмскиот сообраќај, во про-
метот и банкарството. 

Иако носители на интеграцијата се стопанските 
организации, неопходно е таа да се поддржи и пот-
тикнува и од сите други носители на стопанската 
активност, вклучувајќи ги и општествено-политич-
ките заедници. 

3. Динамизирање™ на производството во 1968 
година истовремено претпоставува значително по-
висок пораст на реализацијата од производството. 
На тој начин треба да отпочне и процесот на нор-
мализирање нивото на залихите. 

За поуспешно остварување задачите во областа 
на реализацијата и премавнувањето проблемот на 
прекумерните залихи, покрај другото, ќе треба: 

— да се оствари поголема деловна соработка 
меѓу работните организации од производството и 
од областа на внатрешниот и надворешниот промет 
во заедничкото решавање на проблемите, во кре-
дитирањето па производството, истражувањето на 
пазарите, прифаќањето на залихите, снабдувањето 
со материјали за репродукција и слично; 

— трговијата да стане поактивен фактор меѓу 
производството и потрошувачката и се повеќе да 
се вклучува во процесот на општествената репро-
дукција, ангажирајќи се и во процесот на произ-
водството; 

— вредноста на залихите да се сведе на реална 
комерцијална цена; 

— решавањето пласманот на залихите на ту-
тунот претставува посебен проблем и ќе бидат по-
требни натамошни напори за неговото решавање во 
рамките на веќе преземените и предложените мер-
ки; 

—г напорите на стопанските организации за 
обезбедување на производството и реализацијата 
треба да бидат многу повеќе ориентирани кон на-
тамошно вклучување на стопанството во меѓуна-
родната поделба на трудот. 

Во таа смисла, покрај зголемувањето на изво-
зот на стоки и забрзување на неговата динамика, 
ќе треба да се афирмира и проширувањето на дру-
гите форми на деловна соработка, а особено про-
изводството во кооперација. 

Извозот на стоки и во 1968 година треба да 
оствари значајно повисока стопа на пораст од по-
растот на производството. 

Во 1968 година надворешната трговска размена 
ќе се остварува во мошне сложени меѓународни 
економски услови. Поради тоа, републичките органи 
треба постојано да ги следат движењата и пробле-
мите и да предлагаат мерки кои ќе овозможат брзо 
приспособување механизмот на размената; селек-
тивна заштита на домашното производство кое има 
услови за побрзо вклопување во меѓународната по-
делба на трудот и натамошен развој; отстранување 
на царинските и други бариери на некои пазари, 
како и обезбедување регионално насочување на 
извозот и увозот. 

Ефикасното совладување на овие проблеми е 
најтесно поврзано со натамошното развивање и осо-
временување на надворешно-трговската мрежа и 
особено нејзиното кадровско екипирање. 

Во спроведувањето на кредитно-монетарната по-
литика деловните банки треба да обезбедат пого-
лем степен на ориентација кон обезбедување по-
голема мобилност и рационалност во користењето 
на расположивиот кредитен потенцијал, како и по-
голема селективност во кредитната политика, за 
поеластично прилагодување кон потребите на стог 
панството. 

Треба да се воспостават потесни врски и да се 
обезбеди поголем степан на деловна соработка меѓу 
деловните банки и стопанските организации и да 
се забрза процесот на интеграцијата на деловните 
банки. 

.Забрзувањето циркулацијата на средствата и 
примената на мерките за ликвидирање на дел од 

меѓусебните побарувања* треба да овозможи со по-
стојниот кредитен потенцијал во најголема мерка 
да се покријат редовните потреби на стопанството 
во обртни средства. 

Врз создадените основи треба да се обезбеди по-
динамичен пораст на потрошувачките кредити и да 
се влијае врз проширувањето на потрошувачката 
и забрзување реализацијата на стоките за широка 
потрошувачка. 

Во овие рамки треба да се овозможи средствата 
што се создаваат од штедните влогови да се ко-
ристат и од работните организации за продажба 
стоки на кредит/ 

Работните организации за оваа цел треба да ги 
ангажираат и сопствените средства. ̂  

Треба да се вложат максимални усилби за це-
лосно вклучување на стопанството во искористу-
вање мерките на кредитната политика за кредити-
рање подготовката на производството за извоз. Врз 
оваа основа се создаваат можности за обезбедува-
ње на додатни средства за пораст на кредитниот 
потенцијал. 

Посебно, врз истата основа, треба да се продол-
ж и барањето на решенија за тутунот, кој ангажира 
голем дел од кредитниот потенцијал на деловните 
банки. 

Работните организации неопходно е во пого-
лема мера да ги користат и можностите што се соз-
даваат за кредитирањето извозот на опрема. 

4. По извршената прераспределба на доходот 
во 1967 година и проблемите што таа ги предизви-
ка, се јавува потреба од потемелни оценки во по-
глед на односите во расподелбата во целина и неј-
зиното усогласување со реалните можности што 
произлегуваат од порастот на националниот доход, 
од постигнатите ефективни резултати, реалните по-
треби на долгорочниот развој од порационалното 
.искористување на расположивите средства и од 
другите основи на економски оправданите сразмери. 

Во рамките на овие општи начела и насоки, 
веднаш треба да се преземат мерки со кои да се 
обезбеди максимално усогласување движењето на 
личните доходи со движењата на продуктивноста 
на трудот и реално остварените деловни резул-
тати. 

Решавањето проблемот на загубите треба да 
биде задача на самите работни организации. 

Интервенција на Републиката во покривањето 
на загубите може да се врши само во рамките на 
расположивите средства на Фондот за заеднички 
резерви и врз соодветни критериуми што ќе ги 
утврди Фондот. 

За остварувањето на задачите на среднорочни-
от план, од особено значење е и редовното извр-
шување на обврските по основ на стасаните ануи-
т е т ^ 

5. Расходите на буџетите и на другите фондо-
ви на општата потрошувачка, што се алиментираат 
од придонеси на личните доходи треба да се усо-
гласат со реалните можности што се создаваат со 
движењето на мтаеријадното производство. 

Во таа насока во 1968 година треба да се обез-
беди вкупното оптоварување по основ на придонеси 
од личните доходи од работен однос за буџетите на 
општините и Републиката, за образование, за не-
посредна детска заштита и детски додатоци, за ин-
валидско и пензиско осигурување и за здравствена 
заштита, да изнесува 26%. 

При расподелбата на расположивите средства 
треба да се води политика на создавање резерви 
кои, меѓу другото, ќе овозможат нормално финан-
сирање на потребите. 

Во рамките на средствата што се издвојуваат во 
корист на буџетите и фондовите за образованието, 
треба да се создаваат можности за натамошно про-
ширување на материјалната основа на образова-
нието. 

При распределбата на средствата со кои ќе рас-
полагаат заедниците за финансирање на образова-
нието и воспитувањето* треба да се обезбедат по-
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хармонични односи меѓу личните доходи, теков-
ните материјални трошоци и инвестициите. 

Во дел од вонстопанските области ќе треба да 
се забрза решаварвето на прашањето од областа на 
општествено-економските односи и системот на ф и -
нансирањето. Ова посебно се однесува на комплек-
сот на социјално здравствената заштита, културата, 
заштитата на децата, физичката и техничката кул-
тура. 

За обезбедување на ефикасна и рационална 
здравствена заштита на населението, неопходно е 
натамошно усовршување на организацијата на 
здравствената служба поради нејзиното функцио-
нално поврзување и усогласување со општествено-
економскиот систем. 

За стабилизација на потрошувачката и нор-
мално работење на фондовите за социјално оси-
гурување, потребно е да јакнат резервите на фон-
довите и усогласување на приходите и расходите. 

Треба да се проучуваат и изградуваат пофунк-
ционални односи меѓу вонстопанските дејности и 
самото стопанство. 

Пристапот во решавањето на овие проблеми 
треба да поаѓа од интензивирање и рационализи-
рање на нивниот развој. 

6. Усвоените становишта во Федерацијата по 
однос на извршувањето на обврските кон стопан-
ски недоволно развиените републики и краишта, 
заедно со поголемото ангажирање на средствата на 
самото стопанство, претставуваат реална основа за 
интензивирање на инвестиционата активност. 

Републичките органи треба да се ангажираат 
за редовното извршување на утврдените обврски 
на Федерацијата и специјализираните банки во 
1968 година. 

Расположивите средства за инвестиции пре-
тежно треба да се насочат на вложувања во основ-
ни средства. 

По намена, тежиштето на инвестиционата ак-
тивност и во 1968 година ќе биде на остварувањето 
политиката и задачите предвидени во Општестве-
ниот план за развиток на СР Македонија до 1970 
година. Ќе се забрза процесот на модернизацијата 
и реконструкцијата на постојното стопанство и ќе 
се преземат мерки за редовно остварување на пред-
видената програма за инвестиции ка ј објектите во 
изградба, а во рамките на расположивите средства. 

Создадените услови за поголемо ангажирање на 
средствата за станбена изградба и нивното намен-
ско користење, треба да овозможат забрзана из-
градба. на станови, за што е неопходно да се пре-
земат и соодветни организациони и други опера-
тивни мерки. 

Истовремено треба да се забрзаат работите и 
во реализирањето на програмата за обнова и из-
градба на Скопје. 

Во најскоро време треба да се донесе програма 
за обнова и изградба на Дебар и да се вложат мак-
симални усилби за нејзиното целосно извршување 
во што покус рок. 

Работните организации и банките треба да вло-
жуваат усилби за привлекување на средства од 
другите краишта во земјата. Соодветните органи 
треба да се ангажираат во проучувањето и пред-
лагањето на мерки што ќе ги поттикнат овие про-
цеси. 

Едновремено усилбите треба да бидат насочени 
и кон привлекување на средства од странство. 

За таа цел треба да се разработи јасна плат-
форма и да се постигне повисок степен на опера-
тивна мобилност. Извесни отворени прашања, како 
што се гаранциите, отплатите на странските креди-
ти, царините и друго, треба што поскоро да се ре-
шат во заедница со Федерацијата. 

7. Поаѓајќи од неопходноста за обезбедување 
услови за поефикасно стопанисување и за поста-
билни движења во продуктивноста на трудот, треба 
да продолжат усилбите за зацврстување зависноста 
меѓу движењата во запосленоста и стопанскиот 
развој. 

Очекуваниот пораст на производството треба да 
биде постигнат со натамошно зголемување продук-
тивноста на трудот и определен пораст на запосле-
носта. 

Треба да се вложуваат максимални напори 
младите стручни кадри со завршено соодветно об-
разование и здобиени соодветни квалификации да 
се вклучат во работата. За таа цел што поскоро 
треба да се донесат соодветните законски и други 
акти. 

Во исто време треба да се продолжат и да се 
засилат напорите за изнаоѓање решенија за дина-
мизирање на запосленоста воопшто. 

Треба да се пропишат посебни стопи на при-
донеси од личните доходи за разните облици на 
дополнителна работа (за работата на пензионерите, 
за работата по договорен однос и ел.) и на тој на-
чин да се изедначат условите на општественото 
оданочување на личните доходи по овој основ и по 
основ на работа во редовно работно време. 

Треба да продолжат напорите и да се преземат 
мерки за натамошно усогласување на законските 
прописи и извршување на заклучоците кои се веќе 
усвоени, за создавање поголеми можности за анга-
жирање на работоспособното население врз основа 
на личен труд. 

III 
Извршниот совет и републичките органи посто-

јано ќе ги следат тековите на очекуваниот развој 
и движењата, а по потреба ќе предлагаат и ќе пре-
земаат соодветни мерки за реализација на оваа 
политика. Тоа особено, доколку не се остварува 
очекуваната динамика на развојот, доколку дојде 
до нарушување во односите во прерасподелбата на 
доходот, посебно во однос на личните доходи и 
општата потрошувачка, доколку дојде до застој во 
извозот, до заостанување на инвестиционата актив-
ност, и доколку не се исполни очекуваното зало-
ж у в а њ е на младите стручни кадри и не се оства-
рат другите елементи на економската политика^ 
кои се од посебно значење за општиот развој на 
Републиката. 

Работните организации, Стопанската комора, 
банките, општинските собранија и другите носи-
тели на активноста, треба целосно да се вклучат во 
реализацијата на задачите на економската поли-
тика, во делокругот на нивните надлежности. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 79 
29 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Басилев> е. р. 

32. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Републичкиот буџет 
за 1968 година. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 30 јануари 1968 година. 

У. бр. 12 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Републичкиот буџет за 1968 година содржи: 

Приходи од динари 277.637.060 
Распоредени приходи од динари 276.192.000 
Резервен фонд од динари 1.445.260 

Член 2 
Средствата распоредени за посебни намени што 

ги извршуваат републичките органи непосредно ќе 
ќе се користат врз основа на одделна сметка што 
ја донесува старешината на органот. 

Средствата распоредени за посебни намени, 
што не ги извршуваат органите непосредно, ќе се 
користат врз основа на програми и писмени дого-
вори што врз основа на тие програми со корисни-
ците на средствата ќе ги склучат републичките ор-
гани — носители на тие средства. По еден приме-
рок од склучените договори му се доставува на 
Републичкиот секретаријат за финансии во срок од 
1 месец по- склучувањето. 

Програмите од претходниот став ги утврдува 
старешината на органот — носител на средствата. 

Член 3 
Ако во текот на извршувањето на буџетот се 

утврди дека .средствата распоредени за посебни на-
мени не ќе бедат делумно или во целина потро-
шени, Извршниот совет може непотрошените сред-
ства, да ги пренесе во> буџетската резерва. 

Член 4 
Приходите што ги остваруваат републичките 

органи од вршење на технички, сметководствени, 
административни и слични услуги на работните и 
други организации, како и на општините, ќе се 
користат за вршевме на редовната дејност. 

Член 5 
Со наменските средства во раздел 43 позици-

ја 217 „партиципација во отстранувањето причините 
за смртноста ка ј доенчињата", ќе располага Ре-
публичкиот секретаријат за народно здравје и со-
цијална политика, во согласност со Акционата про-
грама за отстранување на причините за смртноста 
ка ј доенчињата. 

Член 6 
Од остварените приходи на Републичкиот бу-

џет, намалени за износот на дадените дополнителни 
средства и наменски дополнителни средства на 
општините, се издвојува и се распоредува во: 

— Републичкиот резервен фонд 1,00% 
— Републичкиот фонд за унапредување 

на културните дејности 2,01°/о 
— Републичкиот фонд за научно истра-

жувачка работа 3,35% 
— Републичкиот фонд за унапредува-

ње на издавачката дејност 2,42% 
— Републичкиот фонд за помагање 

дејностите на општествените органи-
зации 7,73% 

— Републичкиот фонд за социјални 
установи 0,31% 

Во средствата на фондовите обезбедени со 
претходниот став се вклучени и средствата за от-
платување на ануитетите по кредитите што ги склу-
чила Републиката за потребите на тие фондови. 

Член 7 
Со средствата предвидени во Раздел 44 „Не-

стопански инвестиции" ќе располагаат: 
— по позицијата 224 Собранието на- Социјали-

стичка Република Македонија; 
— по позицијата (218 Советот за иселенички 

прашања на Извршниот совет; 
— по позицијата 219, 220, 221 и 222 Републич-

киот секретаријат за финансии, и 
— по позицијата 223 Републичкиот завод за 

статистика. 
Член 8 

Со средствата предвидени во Раздел 46 „Надо-
местоци за исхрана на работниците запослени во 
Републичките органи" ќе располага Извршниот 
совет. 

Со средствата предвидени во Раздел 47 „Обвр-
ски по. буџетот од поранешните години" ќе распо-
лага Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 9 
Приходите на Републичкиот буџет за 1968 го-

дина и нивниот распоред по основни намени се утвр-
дуваат со Билансот на приходите и општиот рас-
поред на приходите на Републичкиот буџет за 1968 
година ВО' следните износи: 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА 
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215 

ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 
Придонес од личниот доход од работен однос: 
— Придонес од личниот доход од работен однос 
— Учество во приходите од придонесот од личниот доход 

од работен однос на пошироката општествено-поли-
тичка заедница 

Придонес од личниот доход од земјоделска дејност: 
— Придонес од личниот доход од земјоделска дејност 

Вкупно видот 1. придонеси 

14.100.000 

12.340.000 

5.120.000 

ВИД 2. ДАНОЦИ 
Данок на промет 
Учество во сојузниот данок на промет на стоки на мало 

Вкупно видот 2. даноци 
33.670.000 

26.440.000 

5.120.000 
31.560.000 

33.670.000 
33.670.000 
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62 

71 

78 

ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ 
РАЗНИ ПРИХОДИ 

Други разни приходи 
Вкупно видот 6. приходи на органите и 
други разни приходи 

500.000 500.000 

500.000 

712 

722 

ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
Општи дополнителни средства: 
— Општи дополнителни средства во определен износ 
Нанемски дополнителни средства: 
— Наменски дополнителни средства во определен износ 

Вкупно видот 7. дополнителни средства 

199.740.000 

11.667.060 211.407.060 
211.407.060 

92 
ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 

Наплатени приходи од поранешните години 500.000 500.000 
Вкупно видот 9. пренесени средства 500.000 
ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ (ВИДОВИ 1 ДО 9) 277.637.060 

II 
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1 2 3 4 5 

01—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

Средства распоредени во определен износ (освен за ин-
вестиции) 54.000 54.000 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 01. 54.000 

02—1 

02—2 
0 2 - 2 -
0 2 — 2 -

03—1 

03—2 
03—2—1 
03—2—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени во процент од сите или од одделни 
приходи 
Средства распоредени во определен износ: 
— за редовната дејност 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 02. 
ОСНОВНА НАМЕНА ОЗ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА 

ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени во процент од сите или одделни 
приходи 
Средства распоредени: во определен износ: 
— за редовната дејност 
— за посебни намени 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА ОЗ. 

721.780 
357.000 

3,272.000 
1,764.000 

4,838.000 

1,078.780 
5.916.780 

6,410.000 

5,036.000 
11,446.000 

04—1 

04—2 

05—2 

07—2 

9—2 

04—2—1 
04—2—2 

05—2—& 

07—2—1 
07—2—2 
07—2—3 

ОСНОВНА НАМЕНА 04. СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
Средства распоредени во процент од сите или одделни 
приходи 
Средства распоредени во определен износ: 
— за редовната дејност 
— за посебни намени 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 04. 

2,663.000 
20,566.175 

Средства распоредени во определен износ: 
З а посебни намени 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 05. 
3,304.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 07. РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ 

Средства распоредени во определен износ: 
— за редовната дејност 
— за посебни намени (освен инвестиции) 
— за намените што не можат да се распоредат според 

други основни намени 
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 07. 

48,688.600 
18,221.000 

1,575.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 09. ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 

ЗАЕДНИЦИ 
Средства распоредени во определен износ 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 09. 
93,992.290 

447.000 

23,229.175 
23,676.175 

3,304.000 
3,304.000 

68,484,600 
68,484.600 

93,992.290 
93,992.290 
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ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 

ЗАЕДНИЦИ 
10—2 Средства распоредени во определен износ 39,118.735 39,118.735 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 10. 39,118.735 

ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО 
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА 

НА ГРАЃАНИ 
13—1 Средства распоредени во процент од сите или одделни 

приходи 11,184.000 
13—2 Средства распоредени во определен износ . 3,000.000 3,000.000 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 13. 14,184.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
14—2 Средства распоредени во определен износ: 

14—2—21 — за текушта: вложувања 2,148.220 
14—2—22 — за отплати на ануитета 5,427.000 7,575.220 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 14. 7,575.220 

ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНТЕРВЕНЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

16—2 Средства распоредени во определен износ: 
16—2—21 — з а текушти вложувања 4,040.000 4,040.000 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 16. " 4,040.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 17. БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 

17—2 Средства распоредени во определен износ: 400.000 400.000 
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 17. ~ 400.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУВАНА 
ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

18—X Средства распоредени во процент од сите или одделни 
приходи 1,445.200 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 18. 1,445.200 

ОСНОВНА НАМЕНА 19. ^ Р А С П О Р Е Д Е Н И ПРИХОДР1 
(ТЕКУШТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА) 

19—2 Средства распоредени во определен износ: 4,000.000 4,000.000 
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 19. 4,000.000 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ 
ПРИХОДИ 

(ОСНОВНА НАМЕНА 01 ДО 19) 277,637.060 

П. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 10 

Распоредот на приходите на Републичкиот бу-
џет за 1968 година во износ од 253.312.800.— динари 
по носители, корисници и поблиски намени, во рам-
ките на општиот распоред на приходите од прет-
ходниот член на овој закон е извршено во посеб-
ниот дел на Републичкиот буџет за 1968 година, кој 
е отпечатен како додаток на „Службен весник на 
СР Македонија", бр. 4/68 г. и е составен дел на овој 
закон. 

Ш. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија" а ќе се приме-
нува од 1 јануари. 1968 година. 

1. Резервен фонд на СР Маке-
донија 

2. Републички фонд за унапреду-
вање на културните дејности 

3. Републички: фонд за научно 
истражувачка работа 

4. Републички фонд за унапреду-
вање на издавачката дејност 

5. Републички фонд за помагање 
дејностите на општествените 
организации 

6. Републички фонд за социјални 
установи 

ВКУПНО: 

1,00 

2,01 

3,35 

2,42 

7,73 

0,31 

1,445.1260 

2,910.000 

4,838.000 

3,500.000 

11,184.000 

447.000 
16,82 24,324.260 

П Р Е Г Л Е Д 
на распоредените приходи во процент од одделни 

приходи на Републичкиот буџет за 1968 година 
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33. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ИНВЕСТИЦИОНАТА ИЗГРАД-

БА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО РУДНИЦИ 
И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ" 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за учество на Социјалистичка 
Република Македонија во инвестиционата изградба 
на претпријатието рудници и железарница „Скопје", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 30 ја -
нуари 1968 година. 

У. бр. 7 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНВЕСТИЦИОНА-

ТА ИЗГРАДБА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ" 

Член 1 
Во Законот за учество на Социјалистичка Ре-

публика Македонија во инвестиционата изградба на 
Претпријатието рудници и железарница „Скопје" — 
(„Службен весник на СРМ", бр. 24/66), во членот 1 
се додава нов член 1а, кој гласи: 

„Договорот за кредит за учеството на Репуб-
ликата, утврдено со овој закон, ќе го склучи со 
Стопанската банка — Скопје Републичкиот секре-
тар за финансии, под следните услови: 

— срок на отплата на кредитот од најмалку 20 
години; и 

— интересна норма до 3°/о годишно". 
Отплатување^ на кредитот од претходниот член 

ќе се врши од средствата на Претпријатието руд-
ници и железарница „Скопје" — Скопје. 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Динамиката на користење на средствата од 

членот 1 на овој закон ќе биде усогласена со ко-
ристењето на средствата одобрени од Југословен-
ската инвестициона банка односно Федерација". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила третиот ден од де-

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

34. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБО-
ДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН 

ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за ослободување од пла-
ќање придонес од личен доход од, земјоделска деј-
ност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на 
седницата на Стопанскиот собор1 одржана на 30 ја-
нуари 1968 година. 

У. бр. 8 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Заради нормализирање на отежнатите услови за 

вршење на земјоделска дејност предизвикана со 
земјотресот од 30 ноември 1967 година, се овлас-
туваат собранијата на општините Дебар, Гостивар^ 
Кичево, Охрид и Струга на седниците на своите 
собори, да можат да пропишат ослободување од 
плаќање на придонес од личен доход од земјодел-
ска дејност за 1968 година. 

Член 2 
Ослободувањето од претходниот член може да 

биде целосно или делумно во зависност од степе-
нот на оштетеноста на одделни подрачја односно 
населени места во општината. Овие подрачја од-
носно населени места ги утврдува собранието на 
општината на седницата на своите собори. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

35. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗ-
ГРАДБАТА НА ДЕЛОТ ОД ЈАДРАНСКОТ ПАТ НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за учество, на Социјалистич-
ка Република Македонија во финансирањето на 
изградбата на делот од Јадранскиот пат на тери-
торијата на Републиката, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 јануари 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
30 јануари 1968 година. 

У. бр, 9 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕ -
ТО НА ИЗГРАДБАТА НА ДЕЛОТ ОД ЈАДРАИ-

СКИОТ ПАТ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Во Законот за учество на Социјалистичка Ре-

публика Македонија во финансирањето на изград-
бата на делот од Јадранскиот пат на територијата 
на Републиката („Службен весник на СРМ", бр. 
24/56), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој 
гласи: 

„Договорот за кредит за учество на Републиката 
утврдено со овој закон, со Стопанската банка — 
Скопје, ќе го склучи Републичкиот секретар за ф и -
нансии, под следните услови: 

— срок на отплата на кредитот 30 години; и 
— интересна норма до 2°/о годишно." 

Член 2 
Во член 4 зборовите: „ќе ги извршува Репуб-

личкиот фонд за патишта" се заменуваат со збо-
ровите: „ќе се извршуваат од средствата на Соци-
јалистичка Република Македонија за инвестиции 
во стопанството". 

Член 3 
По членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„Евентуалното пречекорување на, вкупната 

вредност на инвестиционите работи на довршување 
изградбата на делот од Јадранскиот пат на терито-
ријата на Републиката го обезбедува Социјалис-
тичка Република Македонија од средствата за ин-
вестиции во стопанството". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила третиот ден од де-

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

36. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ ЗА ФИ-

НАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД СЛУЖБАТА 
ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за обезбедување сред-
ства на општините за финансирање на дел од служ-
бата за јавна безбедност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 јануари 1968 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор одр-
жана на 30 јануари 1968 година. 

У. бр. 10 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД СЛУЖБАТА 

ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

Член 1 
Со овој закон на општините им се обезбеду-

ваат средства од Буџетот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за финансирање на дел од 
трошоците за службата на јавната безбедност. 

Член 2 
Средствата за 1968 година се обезбедуваат на 

општините во следните износи: 

(во динари) 

1. Берово 597.505 
2. Битола 2.286.367 
3. Брод 295.470 
4. Валандово 312.875 
5. Виница 293.176 
6. Гевгелија 1.666.180 
7. Гостивар 1.324.728 
8. Дебар 555.383 
9. Делчево 694.823 

10. Демир Хисар 285.716 
11. Ид ади ја 3.871.603 
12. Кавадарци - 634.161 
13. Кале 3.871.604 
14. Кисела Вода 3.871.603 
15. Кичево 919.621 
16. Кочани 642.415 
17. Кратово 422.672 
18. Крива Паланка 850.572 
19. Крушево 308.364 
20. Куманово 1.488.954 
21. Неготино 427.127 
22. Охрид 1.341.614 
23. Прилеп 1.544.433 
24. Пробиштип 326.462 
25. Радовиш 532.064 
26. Ресен 776.858 
27. Св. Николе 508.358 
28. Струга 1.144.225 
29. Струмица 1.334.470 
30. Тетово 1.263.487 
31. Титов Велес 1.559.987 
32. Штип 1.165.858 

Член 3 
Средствата обезбедени на општините од прет-

ходниот член во периодот од 1969 до 1970 година, 
ќе се зголемуваат со стопа соодветна на стопата на 
порастот на дополнителните средства на Соција-
листичка Република Македонија од средствата на 
сојузниот буџет. 

Како основица за зголемување на средствата 
од претходниот став, ќе се земе износот на сред-
ствата од претходната година. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила од наредниот ден 

од објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а одредбите од 
член 2 ќе се применуваат од 1 јануари 1968 година, 
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37. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗ-
ГРАДБАТА НА ПРУГАТА ГОСТИВАР—ЗАЈАС— 

КИЧЕВО 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за учество на Социјалис-
тичка Република Македонија во финансирањето на 
изградбата на пругата Гостивар1—Зајас—Кичево, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 јануари 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 30 
јануари 1968 година. 

У. бр. 11 Претседател 
31 јануари 1968 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Мито Хаџи Васил ев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО 

НА ИЗГРАДБАТА НА ПРУГАТА 
ГОСТИВАР—ЗАЈАС—КИЧЕВО 

Член 1 
Во Законот за учество на Социјалистичка Ре-

публика Македонија во финансирањето на изград-
бата на пругата Гостивар—Зајас—Кичево („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 24/66), по членот 3 се до-
дава нов член 3-а, кој гласи: 

„Договорот за кредит за учество на Републи-
ката, утврдено со овој закон, со Стопанската банка 
— Скопје ќе го склучи Републичкиот секретар за 
финансии под следните услови: 

— срок на отплата на кредитот 25 години; и 
— интересна норма до 3°/о годишно". 

Член 2 
Во членот 4 по зборот „Републиката", точката 

се брише и се додаваат зборовите „и ќе се отпла-
туваат од средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството". 

Член 3 
По членот 4 се додаваат два нови члена 4-а и 

4-6 кои гласат: 
„Член 4-а 

Евентуалното пречекорување на вкупната вред-
ност на инвестиционите работи на довршување на 
пругата Гостивар!—Зајас—Кичево, го обезбедува Со-
цијалистичка Република Македонија од средствата 
за инвестиции во стопанството'. 

Средствата од претходниот став Републиката 
ќе ги даде како кредит на Железничкото транспор-
тно претпријатие — Скопје, под услови што ќе би-
дат утврдени со одлука на Собранието на Соција-
листичка Република Македо™ја. 

Железничкото транспортно претпријатие' — 
Скопје може да користи средства од сопствени 
извори наместо кредит во смисла на претходниот 
став. 

Член 4-6 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Одлуката за задолжување на Соци-
јалистичка Република Македонија со износ од 
8.118.000 динари („Службен весник на СРМ" бр. 
22/66)". 

Член; 4 
Овој закон влегува во сила третиот ден од де-

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

38. 
Врз основа на член 14 од Законот за организа-

ција и финансирање на запослувањето („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 22/66), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 19 декември 1967 
година и на седницата на Стопанскиот собор одржа-
на на 30 јануари 1968 год. ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА СЛУЖБИТЕ ЗА 

ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ЗА II ПОЛОВИНА НА 
1966 ГОДИНА 

I. Се дава согласност на Одлуката за опреде-
лување придонес за службите за заеднички работи 
за И половина на 1966 година на Републичката 
заедница за работите на запекувањето број' 01-750/ 
1967 од 6-ХП-1967 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 10 

31 јануари 1968 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Мито Хаџи Василев, е. р. 

39. 
Врз основа на член 167 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 135 
алинеа 2 од Деловникот на Собранието на СРМ, — 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржа-
на на 30 јануари 1968 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор одржана на 30 
јануари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ СОВЕТ 

1. Се образува Економски совет (Совет) како 
самостојно стручно советодавно тело на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

2. Советот дава, по барање од Собранието и 
Извршниот совет или по сопствена иницијатива, 
мислења и предлози по начелни прашања од инте-
рес за стопанскиот систем -и стопанската поли-
тика, како и по нацрти на одделни закони и други 
поважни прописи и општи акти од значење за 
огантествено-економските односи. 

3. Советот го сочинуваат претседател и члено-
ви што ги именува Републичкиот собор од редот 
на истакнатите научни и стручни работници од 
областа на стопанството и економските науки. 

Претседателот 'и членовите на Советот се име-
нуваат за време од четири години, а можат по 
истекот на ова време да бидат повторно именувани. 

Претседателот и членовите на Советот можат 
да бидат разрешени и пред истекот на времето за 
кое се именувани. 

4. На седниците на Советот можат, по заклучок 
на Советот или по покана од претседателот, да 
изнесуваат свои мислења по определени прашања 
што се на дневен ред на седницата и лица што 
не се членови на Советот. 

5. Претседателот на Советот за работата во Со-
ветот има право на надоместок што го определу-
ва Административната комисија на Собранието на 
СРМ. 

6. Членовите на Советот и лицата што учеству-
ваат во неговата работа по заклучок на Советот 
или по покана од претседателот на Советот, имаат 
право на надоместок за учеството на седниците на 
Советот и за извршувањето на одделни задачи од 
делокругот на Советот, како и право на надоме-
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оток на патните трошоци кога патуваат заради 
учество на седница на Советот или заради из-
вршување на други задачи за потребите на Сове-
тот. 

Висината на надоместоците од претходниот 
став ја определува Административната комисија на 
Собранието на СРЖ. 

7. Советот донесува свој деловник. 
8. Средствата за работа на Советот се обезбе-

дуваат одделно во претсметката на Собранието на 
СРМ. 

9. Вршењето на административните работи на 
Советот го обезбедуваат службите на Собранието. 

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 147/67 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

40. 
Врз основа на член 167 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 135 
алинеа 2 од Деловникот на Собранието на СРМ, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 30 јануари 1968 година и на седницата 
на Организационо-политичкиот собор одржана на 
30 јануари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ПРАВЕН СОВЕТ 

1. Се образува Правен совет (Совет) како само-
стојно стручно советодавно тело на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

2. Советот дава, по барање од Собранието и 
Извршниот совет или по сопствена 'иницијатива, 
мислења и предлози по начелни прашања од (ус-
тавниот и) правниот систем, како и мислења по 
одделни нацрти на закони и други поважни про-
писи и општи акти на Собранието и Извршниот 
совет од становиштето на уставниот и правниот 
систем. 

3. Советот го сочинуваат претседател и членови 
што ги именува Републичкиот собор од редот на 
истакнатите научни и стручни работници од об-
ласта на правото. 

Претседателот и членовите на Советот се име-
нуваат за време од четири години, а можат по ис-
текот на ова време да бидат повторно именувани. 

Претседателот и членовите на Советот можат 
да бидат разрешени и пред истекот на времето 
за кое се именувани. 

4. На седниците на Советот можат, по заклучок 
на Советот или по покана од претседателот да 
изнесуваат свои мислења по определени прашања 
што се на дневен ред на седницата и лица што 
не се членови на Советот. 

5. Претседателот на Советот за работата во Со-
ветот има право на надоместок што го определува 
Административната комисија на Собранието на 
СРМ. 

6. Членовите на Советот и лицата што учест-
вуваат во неговата работа, по заклучок на Советот 
или по покана од претседателот на Советот, имаат 
право на надоместок за учество на седниците на 
Советот и за извршувањето на одделни задачи од 
делокругот на Советот, како и право на надоместок 
на патните трошоци кога патуваат заради учество 
на седница на Советот или заради извршување 
на други задачи за потребите на Советот, 

Висината на надоместоците од претходниот став 
ја определува Административната комисија на Со-
бранието на СРМ. 

7. Советот донесува свој деловник. 
8. Средствата за работата на Советот се обез-

бедуваат одделно во претсметката на Собранието 
на СРМ. 

9. Вршењето на административните работи на 
Советот го обезбедуваат службите на Собранието 

10. Оваа одлука влегува во Сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 148/67 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

/ 4 1 . 
Врз основа на член 34 од Законот за републич-

ката управа („Службен весник на СРМ" бр. 17/65), 
пб предлог на Комисијата за прашања на изборите 
и именувањата, Собранието на СР Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 30 
јануари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 

КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 
СО СТРАНСТВО 

1. За претседател на Републичката комисија за 
културни врски со странство (Комисијата) се име-
нува Владо Малески, писател. 

2. За потпретседател на Комисијата се име-
нува Анте Поповски, писател. 

3. За членови на Комисијата се именуваат: 
— Академик проф. д-р Благоја Попов, ректор на 

Универзитетот во Скопје; 
— Борис Петковски, директор на Музејот за 

современа уметност — Скопје; 
— д-р Б л а ж е Ристевски, директор на Инсти-

тутот за фолклор; 
— Димче Стојановски — Мире, претседател на 

Републичкиот фонд за финансирање на опште-
ствените организации; 

— Драган Бојаџиев, музиколог РТВ Скопје; 
— Драгољуб Будимовски, главен и одговорен 

уредник на „Нова Македонија"; 
— Душан Црвенковски, директор на издавач-

кото претпријатие „Култура"; 
— Жамила Колономос, претседател на Репу-

бличкиот совет за грижи и воспитување на деца; 
— Живко Василевски, претседател на Репуб-

личкиот фоцд за унапредување на културните деј-
ности на СРМ; 

— Кирил Алековски , претседател на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на "издавачката деј-
ност на СРМ; 

— Кочо Битољану, пратеник во Републичкиот 
собор; 

— Марика Хаџипецева, директор на Заводот 
за заштита на културните споменици во Скопје; 

— д-р Милан Турчинов, професор на Фило-
зофскиот факултет; 

— Неџати Зекирија, писател; 
— Проф. д-р Петро Јанура, професор на Фи-

лозофскиот факултет; 
— Ристо Петановски, ш е ф на службата за 

научно-истражувачка работа при Стопанската ко-
мора на Македонија; 

Стр. 58 — Бр. 4 
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.— Спасе Куљан, директор на Републичкиот 
фонд за научно-истражувачка работа; 

— Томислав Чокревс1к!и, републички секретар 
за образование, наука и култура; 

— Томе Момировски, писател. 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРЖ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 150/67 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

/ 42. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
19 од Законот за судовите од општа надлежност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/65), по предлог 
на Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата, Собранието на СР Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 30 јануари 
1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

1. За судија на Окружниот стопански суд во 
Битола се избира Благоја Петровски, порано за-
меник окружен јавен обвинител во Битола. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 11 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р, 

I Републичкиот и Стопанскиот собор на Собра-
нието на СРМ, на своите седници одржани на 
18 и 19 декември 1967 година, го разгледаа мате-
ријалот „Извршување на модернизацијата и ре-
конструкцијата на стопанството во СР Македо-
нија", па врз основа на чл. 158 ст. 1 и 2 од Де-
ловникот на Собранието на СРМ, на своите сед-
ници одржани на 29 јануари 1968 година ги до-
несоа следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

I 

Модернизацијата и реконструкцијата, како ши-
рок комплекс на разни компоненти, се од посебно 
значење за општиот развој на стопанството и ег-
зистенцијата и напредокот на секоја одделна сто-
панска организација поради кое потребни се ната-
мошни напори, пред се од самите стопански ор-
ганизации, а исто така и од страна на соодвет-
ните општествени органи, научно-истражувачки и 
други институции. 

Модернизацијата, реконструкцијата и проши-
рувањето на постојните капацитети во стопанст-
вото е една од основните задачи утврдени во Оп-
штествениот план за развој на СР Македонија во 
периодот од 1966 до 1970 година. Со извршувањето 
на овие процеси се очекува општо осовремену-
вање на стопанството. 

Во досегашниот двогодишен период на извр-
шување на оваа задача од Општествениот план, 
стопанските организации вложиле напори во ба-
рање на концепции и изработка на програми, осо-
временување на стопанисувањето и во обновата на 
средствата за производството, во подобрувањето 
на кадровскиот состав за примена на науката во 
производните процеси и друго. Меѓутоа, овие на-
пори не се адекватни на потребите и можностите. 
Некои стопански организации модернизацијата и 
реконструкцијата ја засновуваат врз стари про-
грами, кои ги немаат преиспитан© и ревидирано, 
според барањата на новите услови на стопанису-
вање. Некои стопански организации со изврше-
ните реконструкции во овој период не ги постиг-
наа очекуваните резултати содржани во инвести-
ционите програми. Освен тоа, во истражувањата 
и изготвувањето на документацијата често се при-
стапува и со недоволно проучени барања на па-
зарот, се врши задржување на асортиман без обез-
бедена перспектива како и на технологија или 
опрема која веќе станува несовремена и ел. 

Во низа стопански организации, досегашните 
напори за модернизација често.беа сфаќани едно-
страно, настојувајќи, главно за техничко-технолош-
ки иновации, а запоставувајќи ги другите потреби 
и можности, како што се: осовременувањето орга-
низацијата на работата, подобрувањето на кадров-
ската структура, во прв ред со високо-стручен ка-
дар, примена на резултатите од научноистражу-
вачката работа, развивање и зајакнување на ана-
литичките и развојните служби во стопанската ор-
ганизација, што се претставува еден комплекс на 
поимот модернизација. 

Предвидувањата на инвестициите за модерни-
зација и реконструкција на стопанството во СРМ 
во периодот од 1966 година до 1970 година се из-
вршуваат со извесно заостанување. Тоа произ-
легува од следното: слаба доходност и акумула-
тивност на некои стопански организации, особено 
во областа на индустријата и сообраќајот, потоа 
од замрзнатите средства во залихи, од ^ а д е к в а т -
ната распределба на доходот ка ј некои стопански 
организации, од недоволниот прилив на средства 
од Федерацијата, од неповолната кадровска струк-
тура и заостанатата организација на работа во 
низа стопански организации, отсуство на ефикасни 
аналитички и развојни служби и ел. што дове-
дува во практиката процесите на модернизацијата 
и реконструкцијата да се одвива со темпо кое не 
задоволува. 

Во досегашната кредитна политика деловните 
банки не се придржуваат за пропорциите на ин-
вестиционите вложувања во модернизацијата и 
реконструкцијата според предвидувањата во сред-
н о р о ч н и ^ план, поради и ситнетата мрежа на бан-
ките особено во поглед на ангажирање на кре-
дитните потенцијали, така што и ова придонесе 
обемот и динамиката на зафатите во оваа област 
да заостануваат. Задоцнувањето со распишувањето 
на конкуренте како и самите критериуми и услови 
во нив за знатен број стопански организации се 
мошне неповолни, така што придонесува за бав-
ното одвивање процесот на модернизацијата. 

Во извршувањето на предвидената динамика 
и обемот на реконструкциите посебен проблем прет-
ставува и ^благовременото и недоволно обезбе-
дување на потребните девизни средства. 

Не задоволува ни досегашното одвивање на 
интеграционите процеси кои би овозможиле во 
окрупнетото производство да се изврши најповолен 
избор на асортиманот со адекватната специјали-
зација на производните капацитети и врз таа ос-
нова да се вршат зафати во областа на модерни-
зацијата и реконструкцијата, со> воведување на на ј -
современи техничко-технолошки решенија. 

Прашањето уште повеќе го усложува отсус-
твото на долгорочни програми за развој на одделни 
групации и гранки на стопанството на Републиката, 



Стр. 60 — Бр. 4 .СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 9 февруари 1968 

II 
1. Стопанските организации, како основни но-

сители на модернизацијата и реконструкцијата во 
сегашните услови на стопанисување, треба да ста-
нат поактивни не само во подготовките, туку и 
во финансирањето на модернизацијата со обезбе-
дување на доволно свои средства за учество на 
деловните банки Во врска со тоа, во политиката 
на расподелбата органите на самоуправувањето 
треба порешително да се стремат кон создавање 
на сопствена материјална база за сигурна егзи-
стенција и за натамошен свој развиток. 

Сопствените средства на стопанските органи-
зации претставуваат еден од основните предуслови 
за посигурно реализирање на проектите за мо-
дернизација и реконструкција. 

2. Стопанските организации треба што побрзо 
да се ориентираат кон таква производна ориен-
тација што ја диктираат, претходните истражува-
ња на пазарот. 

За оваа цел потребно е натамошно поинтен-
зивно меѓусебно поврзување и договарање на сто-
панските организации во усовршување на произ-
водството, поделба на работата и кооперацијата. 
Во оваа смисла интеграционите зафати треба по-
решително да се ориентираат кон деловно повр-
зување не само со напредните стопански органи-
зации во земјата, туку и со реномираните фирми 
од странство. 

3. За поефикасно извршување на модерниза-
цијата и реконструкцијата, покрај' другото, по-
требно е да се пристапи кон изработка на про-
грами за долгорочен развој на производствените, 
прометните и услужните дејности и групации, как-
ви што сега се уште ги нема. За таквите програми 
потребно е стопанските организации во организа-
цијата на Стопанската комора на Македонија и со 
соработка на Извршниот совет да пристапат кон 
проучување. 

4. Во процесот на модернизацијата стопанските 
организации решително треба да пристапат кон 
запослување на стручните кадри со потребните 
профили и кон создавање можности за афирма-
ција на стручните квалитети на кадрите на соод-
ветните работни места. Овие процеси налагаат и 
преструктуирање на образовните' институции за 
формирање на такви квалификации какви што 
бара современото стопанисување. 

5. Стопанските организации, особено поголеми-
те, треба повеќе отколку досега материјално и ка-
дровски да ги организираат и зајакнат развојните 
служби како и да се ориентираат кон соработка 
со слични служби во нашето подрачје во пораз-
виените републики и во странство. 

За да се обезбеди континуирана и ефикасна 
примена на научните истражувања во стопанската 
практика би требало стопанските организации и 
научно-истражувачките институти да стапат во ме-
ѓусебни постојани деловни врски, па дури и на 
тој начин што институтите би партиципира ле во 
распределбата на доходот на претпријатијата со 
тоа да го сносат и евентуалниот ркзик од неус-
пехот1. 

6. Деловните банки во својата кредитна поли-
тика треба да се придржуваат за пропорциите на 
инвестиционите вложувања, предвидени во средно-
рочниот план за да се обезбеди извршување на 
предвидениот обем и динамика на зафатите за 
модернизација и реконструкција. Банките треба 
да вложуваат напори за зголемување на своите 
кредитни потенцијали за пошироки зафати. 

За ефикасно извршување на своите задачи де-
ловните банки треба да се модернизираат и адап-
тираат преку интеграција, преку комплетирање со 
високостручен кадар, преку ангажирање на спе-
цијализирани истражувачки институции во земјата 
и странство и слично. Банките треба да се јаву-
ваат како партнери заедно со стопанските орга-
низацији, влегувајќи во двостран деловен однос, 
а не само еднострано кредитирање, учествувајќи 

и во евентуалните ризици, преку ангажирањето 
уште во фазата на програмирањето', па преку из-
ведувањето на зафатите, се до нивното полно реа-
лизирање. 

Исто така, банките треба да ги спазуваат пред-
видените пропорции во билансите на средствата 
со кои располагаат и да обезбедат средства пред-
видени за модернизација по обем и д(инамика да 
бидат употребени за намена. Конкуренте за одо-
брување на кредити за модернизација и реконструк-
ција треба да бидат благовремено распишување 

Деловните банки во својата кредитна поли-
тика покрај настојувањата да обезбедат оптима -
лизација, специјализација, интеграција, соодветна 
кадровска струка, производствена ориентација на 
асортиманот и слично треба да настојуваат во се-
кој одделен зафат да се постигнат и нај оптимални 
економски ефекти, т.е. што поголема продуктив-
ност, рентабилност, доходност, акумулативност и 
слично. 

За извршувањето на модернизацијата и рекон-
струкцијата по предвидената динамика и обем де-
ловните банки и стопански организации ќе треба 
да вложуваат напори за обезбедување на девизни 
средства и преку ангажирање на странски кредити 
(или заедничко вложување со странски партнери), 
како и со ориентација на зголемен извоз. 

Деловните банки своите девизни средства и 
девизните средства од Сојузниот фонд за развој на 
недоволно развиените републики и краишта треба 
соодветно да ги насочуваат кон вложување во 
модернизацијата и реконструкцијата на стопан-
ството. 

7. Една од основните задачи на Општествениот 
план за развој на нашата Република во периодот 
од 1966 до 1970 година е и обновата и изградбата 
на Скопје, вклучувајќи ја и модернизацијата и 
реконструкцијата на скопското стопанство. Ова 
стопанство има можност со средствата на Фондот 
за обнова и изградба на Скопје да ја изврши оваа 
задача. Во овој тековен период кредитирањето на 
скопското стопанство треба да биде насочено во 
прв ред кон средствата на овој фонд. 

8. За успешно извршување на програмите за 
модернизација и реконструкција на стопанските ор-
ганизации, Комората и други заинтересирани ф а к -
тори треба да вложуваат напори за усогласување 
на производствени ориентации за да не дојде до 
дуплирање на капацитетите и асортиманот на про-
изводството, да дадат поттик за отпочнување на 
нови интеграциони зафати, да се ангажираат за 
приспособување на образовните институции спрема 
потребите на стопанството од соодветни работни 
и стручни кадри, да се ангажираат за пообемно 
и порационално користење на средствата од Фон-
дот на неразвиените подрачја, наменети за научни 
и технички истражувања и да се ангажира за 
потесно поврзување на стопанските организации со 
научно-истражувачките институции. 

9. Надлежните републички органи и натаму тре-
ба да преземат соодветни мерки за обезбедување 
редовно финансирање на модернизацијата и ре-
контрукцијата како и за отстранување на тешко-
тиите што се јавуваат во врска со девизниот у 
царинскиот режим и друго. Овие органи треба да 
го следат процесот на модернизацијата и рекон-
струкцијата на стопанството и по потреба да пре-
земат или да предлагаат соодветни мерки. Надлеж-
ните републички органи посебно треба да го сле-
дат, и по потреба и да преземат мерки, извршу 
вањето на модернизацијата и реконструкцијата во 
овие области каде што Републиката учествува со 
свои средства. 

Бр, 331 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Републичкиот собор, 
Кемал Сејфула, е. р. Крсте Марковски, е, р. 
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^ Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 30 јануари 1968 година, и на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 30 јануари 
1968 година, по претресот на материјалот — Дви-
жење на запосленоста и можностите за з а л о ж у -
вање во 1968 година, врз основа на член 158 од 
Деловникот на Собранието на СР Македонија, ги 
донесе следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

Со оглед на тоа што безработицата во нашата 
Република се оценува дека ќе биде присутна во 
подолг временски период, успешната реализација 
на политиката на запосленоста и запослувањето е 
можна со паралелно преземање на конкретни (опе-
ративни) мерки за запослување како и мерки од 
подолгорочен карактер. 

I. Оперативни мерки за запослување чѓии ефекти 
треба да се остварат во текот на 1968 година 

1. Поголемо користење на производните капа-
цитети во II и III смена ќе овозможи и поголеАм 
обем на вкупната запосленост во стопанството. Во 
политиката на кредитирањето на реконструкциите 
и модернизацијата предност треба да имаат оние 
работни организации кои обезбедуваат повисоко 
користење на капацитетите, односно (при еднакви 
услови) заложување во повеќе смени. 

При услов капацитетите на нашето стопанство 
да се користат на југословенско ниво, ќе можат 
да се запослат поголем број нови работници. За да 
се добие пообјективна претстава за стварните мож-
ности за користење на капацитетите во II и III 
смена, Републичкиот секретаријат за индустрија 
и трговија, со Стопанската комора на Македонија. 
Републичкиот завод за општествено планирање, 
банките и Републичкиот секретаријат за труд во 
текот на 1-то тримесечје на 1968 година треба да 
изработи квантифи^ирана програма по одделни 
стопански гранки и работни организации во сми-
сла на реално утврдување на сите елементи (плас-
ман, репроматеријали, инвестициони средства и др.), 
кои го условуваат користењето на капацитетите во 
повеќе смени. Во програмата треба да се изрази 
и бројот на работниците што би се з аложил е при 
создадените услови за користење на производните 
капацитети во повеќе смени. Во програмата треба 
да се укаже и на субјективните елементи што во 
овој момент го успоруваат процесот на поинтензив-
но работење во смени во одделни стопански гран-
ки и организации. 

2. Терцијалните дејности претставуваат подрачја 
кое може да има знатно влијание за ублажување 
на безработицата и активирање на населението. 

Иако преземените мерки покажаа извесни ре-
зултати, сепак се оценува дека ова подрачје е 
недоволно проучено од аспектот на реалните мож-
ности за поголемо апсорбиран^ на работната сила. 

За реализација на усвоената политика за раз-
вој на терцијалните и услужните дејности и пого-
лема ^ запосленост во нив, треба да се активираат 
повеќе институции и органи, а во прв ред: 

а) Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија со Стопанската комора на Македонија, Ре-
публичкиот секретаријат за труд и финансии и 
банките да изработи анализа во која ќе ги проучи 
и разработи сите аспекти за развојните можности 
на терцијалните и услужните дејности со кванти-
фицирани показатели за: 

— обемот и условите на средствата што треба 
да се ангажираат од работните организации, оп-
штествено-политичките заедници, банките и од дру-
ги извори; 

— бројот на лицата што ќе се запослат во 
овие дејности; 

— даночната и кредитната политика; 
— статутот на работниците што се занимаваат 

со изработка на домашни ракотворби и заработу-
вачка врз база на личен труд (работа на СИЦ 
и др.). 

Оваа анализа треба да се изготви до крајот на 
месец март 1968 година. 

б) општествено-политичките заедници, врз ос-
нова на општата анализа и претходната точка за 
развојот на терцијалните и услужните дејности, 
треба да изработат конкретни програми за развој 
на овие дејности на своето подрачје, при што да 
се имаат предвид и специфичностите на развојот 
на секое одделно подрачје. 

3. Доделувањето на финансиски средства на 
стопанството во врска со решавањето на запосле-
носта да се врши исклучиво врз основа на економ-
ски критериуми, што значи во рамките на мер-
ките за реконструкција и модернизација. Меѓу-
тоа, можни се интервенции од помали размери, 
особено во терцијалните дејности што значително 
би го прошириле запалувањето . Вакви интервен-
ции можат да извршат комерцијалните, комерци-
јално-инвестиционите банки од квалитетни сред-
ства на нивните подрачја. Во таа смисла нужно е 
Стопанската банка во Скопје да изготви соодвет-
на препорака. 

При одобрување на п о з а ј м и в т е да се води 
сметка за ефектите од заложувањето. 

За барања кои би се оцениле како оправдани 
спрема критериумите, а за нивното финансирање 
нема квалитетни средства, комерцијалните банки 
да се обрнат до Стопанската банка, за да се пре-
испита како таа би ги покрила — со евентуална 
партиципација или под одредени услови. 

Банките да се постават активно во барањето 
елаборати кои претставуваат запослување со ситни 
вложувања. Во оваа смисла и заводите за зало-
ж у в а њ е треба да интервенираат со свои средства 
кога ќе оценат дека со релативно мали средства 
е можно економично заложување на безработните. 

4. Концентрацијата на средствата за станбена 
изградба, а посебно поголемо ангажирање и оро-
чување на средствата од фондот на средствата за 
изградба на Скопје за станбени и други објекти, ке 
овозможи поголема станбена изградба, а со тоа ке 
се создадат услови за нови запослувања. 

За оваа цел Републичкиот секретаријат за ин-
дустрија и трговија, заедно со Стопанската комора 
на Македонија и Републичкиот секретаријат за 
труд треба да изработи програма во која ќе се 
прецизираат условите и пласманот на средствата, 
ефектите во изградбата и можностите за нови за-
послувања. Програмата да се изработи од 29 И. 
1968 година. 

Соодветна програма за станбена изградба тре-
ба да изготват и општествено-политичките заедни-
ци, тргнувајќи од реалните можности за ефикасно 
користење на средствата наменети за станбена из-
градба. 

5. Во услови на релативно голема безработица 
во нашата Република, како можност за ублажу-
вање на безработицата заслужува внимание и раз-
работката на иницијативите за отворање работи 
на објекти од јавен интерес (патишта, комуналии, 
пошумување и експлоатација на шуми, мелиора-
ција разни објекти на село и ел.) што би се 
изградувале врз основа на: 

—• ангажирање средства од работните органи-
зации; 

— ангажирање на средства од граѓаните преку 
самопридонес и др.; 

— партиципација на општествено-политичките 
организации и банкарски средства. 

Овој проблем треба сестрано да се проучи од 
републичките секретаријати за индустрија и тр-
говија, за труд, за земјоделство и од Републич-
киот завод за стопанско планирање. 



Стр. 62 — Бр. 4 .СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 9 февруари 1968 

6. Запослувањето во странство ќе претставува 
позначаен фактор во ублажување на безработи-
цата во нашата Република. 

За поорганизирано запослување во странство 
Републичкиот секретаријат за труд, заедно со за-
водите за запослување, ќе преземат мерки за: 

— испраќање на поголем број работници во 
странство во рамките на југословенската квота, 
а сразмерно со бројот на незапослепите во Репуб-
ликата; 

— организирање на соодветни стручни служ-
би од поголемите заводи за запослување и помошни 
тела при заедниците за запослување што ќе се за-
нимаваат со проблемот за запослување во стран-
ство; 

— ќе се помогнат и поддржат иницијативите 
на работните организации што се способни да 
преземат изградба на објекти и други деловни 
активности во странство како најпогодна форма 
за заложување во странство; 

— ќе се испита можноста и условите за фор-
мирање наши претставнички тела за посредување 
на запослувањето во некои странски земји. 

7. Подобрувањето на квалификационата струк-
тура во работните организации и приемот на мла-
ди стручни кадри отвора можности за нови за-
послувања. 

Покрај дадените решенија со последните из-
мени на законските прописи (Основниот закон за 
работни односи, Основниот закон за задолжително 
примање на приправници и др.) треба да се пре-
земат и други мерки како, на пример: 

— Републичкиот секретаријат за труд до кра-
јот на јануари 1968 година да изготви закон за за-
должително примање (стажирање) на млади струч-
ни кадри, со кој ќе се утврди односот и бројот 
на стручните кадри што работните организации 
треба да ги примаат во својство на приправници; 

— работните организации во срокот утврден со 
закон да извршат соодветни корекции на своите 
нормативни акти (статути, правилници и ел.) пре-
цизирајќи ги условите за прием на работниците 
и посебно на младите стручни кадри и соодветно 
распоредување на постојните кадри според нив-
ните квалификации; 

— Републичкиот секретаријат за труд да го 
проучи проблемот за можноста на нови з а б о л у -
вања по пат на ограничување на хонорарната ра-
бота и работата на пензионираните лица. 

II. Мерки за заложување ч?ии резултати ке се 
остваруваат во ^долгорочен период 

1. Трајно и ефикасно решавање на проблемот 
на запосленоста и заболувањето е можно само 
преку натамошно проширување на општественото 
стопанство и создавање на нови капацитети. 

Општествениот план за развиток на СР Маке-
донија до 1970 година го утврди обемот на инвес-
тициите и објектите што ќе се изградат или ре-
конструираат. Со цел да се согледаат реалните 
можности за запослување што се отвораат врз ос-
нова на новите инвестиции, Републичкиот завод 
за стопанско планирање во соработка со Републич-
киот секретаријат за индустрија и трговија, Сто-
панската комора на СРМ и Стопанската банка, 
во текот на 1-то тримесечје од 1968 година треба 
да изработи конкретен материјал од кој да се 
види колку нови работници ќе се запослат во 1968 
година и посебно во наредните години во одделни 
гранки, а посебно во планираните објекти. 

2. Општествено-политичките заедници, во рам-
ките на инвестиционата политика, треба да ги 
проучат можностите и да изготват соодветни про-
грами за изградба на такви објекти специфични по 
својот карактер за соодветното подрачје, економ-

ско оправдани, а од аспектот на запосленоста ќе 
значат можност за ангажирање и вклучување на 
нови работници. 

3. Со оглед на установениот расчекор во мина-
тата година меѓу стручната, професионалната и 
квалификационата структура на кадрите што де-
нес се образуваат во нашите образовни установи, 
како и потребите од определени кадри кои се веќе 
согледани од стопанските организации и работните 
заедници од општествените дејности (што беше 
предмет на посебно согледување и од Собранието 
на СРМ), нужно ќе биде да се донесе програма за 
измени во мрежата на образовните и н с т и т у т и , 
со цел да се задоволат сегашните и перспектив-
ните потреби на стопанскиот развој и развојот на 
општествените дејности. 

4. Статусот и поимот на безработноста треба 
неопределено да се дефинира со цел да се утврди 
и соодветна политика на приоритети при з а л о ж у -
вањето за која цел Републичкиот секретаријат за 
труд со Републичкиот завод за запослување да се 
ангажира за итно воведување на посовремен ме-
тод за евиденција на безработните лица. 

Врз основа на таквата евиденција, во текот на 
1-то тримесечје од оваа година ќе се изработи ма-
теријал кој ќе послужи за утврдување на селек-
тивна политика и приоритети при заболувањето . 

5. За ублажување на безработицата во нераз-
виените краишта и републики треба да придонесе 
и можноста за издвојување на повеќе средства од 
страна на Федерацијата за оквалификување и пре-
квалификација на безработните како можност за 
побрзо запослување. 

6. Заводите за заложување, како стручни служ-
би, имаат значајна улога во решавањето на про-
блемите на заложувањето и тие треба да пре-
раснат во стручни кадровски служби особено на 
малите работни организации. Во таа смисла се 
очекуваат конкретни предлози од пратеничката ко-
мисија која работи на прашањето за поставеноста 
и организационата структура на заводите за зало-
жување . Преовладува мислење дека постојните 
заводи се многу расцепкани и кадровски неопре-
мени, па е потребна нивна интеграција и окруп-
нување. 

7. Постојат иницијативи од некои работни ор-
ганизации и општествено-политички заедници за 
создавање фондови за солидарност со намена сред-
ствата од овие фондови да се користат за отво-
рање на нови работни места за заложување на 
безработните. Овие иницијативи се оценуваат како 
позитивни и треба да се поддржат и развиваат. 
Републичкиот секретаријат за труд ќе ги следи и 
проучува сите вакви иницијативи и ќе им помага 
на работните организации и општествено-политич-
ките заедници за изнаоѓање на поадекватни реше-
нија. 

* * 

Проблемите на запосленоста и заложувањето 
се предмет на внимание во форумите на повеќе 
организации и органи (Републички совет на син-
дикатите, Републичката конференција на ССРНМ 
и др.), од кои се покренати позитивни иницијативи 
што заслужуваат полно внимание. Сите иниција-
тиви што се јавуваат на овој план треба да се 
проучуваат и интегрираат во комплексната актив- . 
ност за решавање проблемите во областа на за -
л о ж е н а т а и запослувањето. 

Во врска со проблемот на запосленоста и за-
ложувањето во сојузните органи е в о . тек, изра-
ботката на материјал кој , ќе и биде презентиран 
на Сојузната скупштина, која се очекува во 1-то 
полугодие на 1968 година по овие проблеми да 
донесе соодветен документ. 
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Во реализацијата на политиката за решавање 
и ублажување на запосленоста во нашата Репуб-
лика потребна е заемна поврзаност, поголема ор-
ганизираност и акција на сите фактори од работ-
ните организации до Републиката, со цел поус-
пешно да се реализираат мерките набележани во 
овој материјал. Во таа смисла нужни се и повремени 
консултации и среќавања во рамките на опште-
ствено-политичките заедници, на ниво на Репуб-
ликата, меѓу носителите на програмите и претстав-
ниците на работните и други организации. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Огласен дел 

Претседател 
на Стопанскиот собор, 
Ќемал Сејфула, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Крсте Марковски, е. р. 

м 
ј ^ У Врз основа на член 41 од Законот за судовите 

од општа надлежност и член 16 став 1 од Законот 
за стопанските судови во Социјалистичка Репу-
блика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
42/65), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СУДСКИ ИЗЛЕГУВА-
ЊА ИЗВРШЕНИ ПО БАРАЊЕ НА СТРАНКИТЕ 

Член 1 
Надоместоците за судските излегувања по бара-

ње на странките на судиите и работниците на су-
довите од општа надлежност што се финансираат 
од Републичкиот' буџет и на стопанските судови ќе 
се исплатуваат според одредбите на Уредбата за 
највисоките износи на патни и други трошоци на 
работниците во републичките органи на управата 
што им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен весник на СРМ" бр. 37/65, 18/66 и 10/67) 
и општите акти на судовите. 

Надоместоците за судските излегувања по ба-
рање на странките на судиите и работниците на 
судовите од општа надлежност што се финансираат 
од буџетите на општините ќе се исплатуваат по 
соодветнргге одлуки на општинските собранија и 
општите акти на судовите. 

Надоместоците од став 1 и . 2 на овој член се 
исплатуваат од износот што странката однапред го 
внела по налог на судот на основа член 142 од За -
конот за процесната постапка. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Правилникот за надоместоците за 
судските излегувања извршени на барање од стран-
ките („Службен весник на НРМ" бр. 32/61). 

Член 3 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 12-231/1 
5 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-111-1967 година, страна 203, реден број 4 е запи-
шано проширувањето на предметот на работењето 
на Трговското претпријатие „Бистра" од Струмица 
со: промет на големо и мало со производи од след-
ните струки: млеко, млечни производи, леб и печи-
во; деликатесен производи, цроизводи на база на 
шеќер и какао. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 01-29 од З-Ш-1967 
година на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 72/67. (716) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. IV. 1967 година, страна 299, реден број 13 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Земјодел-
ското претпријатие „Хамзали" е. Хамзали, Стру-
мичко, уште со: промет на сите видови земјодел-
ско-сточарски производи на големо и мало; промет 
со животни намирници и куќни потреби на дома-
ќинствата на нашето подрачје; превоз на стоки од 
сопствено производство и превоз на стоки на други 
правни и физички лица, како помошна дејност во 
правец во кој моторните возила одат празни; пре-
воз на свои работници со свое моторно возило ис-
клучиво на релацијата Хамза ли — Струмица. 

Проширувањето на гореименуваните дејности 
е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 
414 од 13. II. 1967 година на работничкиот совет на 
претдри ј атието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 115/67. (712) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7-1У-1967 година, страна 307, реден број 2 е запи-
шано проширувањето на дејноста на Земјоделско-
преработувачкиот комбинат „Моша Пијаде" од 
Струмица, уште со: производи од гума, каучук и 
пластични маси; текстил, кратка и плетена стока 
и конфекција; галантериска и Лазарска стока и 
играчки; крзнена стока, кожа, седларска и ремен-
ска стока и прибор; железна и метална стока, вело-
сипеди, машини за шиење и прибор; моторни вози-
ла, резервни делови и прибор; земјоделски машини 
и алат, вештачки ѓубрива и средства за заштита 
на растенијата; нафтени деривати, мазива, уље и 
масти; рибарски материјали и прибор; пчеларски 
материјали и прибор; електротехнички материјали; 
бои, лакови, хемикалии и прибор; градежен мате-
ријал; санитарни и инсталациони материјали; стак-
ло, порцелан и керамичка стока: намештаи; канце-
лариски материјал, хартија, школски прибор и при-
бор за пишување; стока и сточна храна; житарици 
и млински преработки, семенска стока; животни на-
мирници и предмети за домашни потреби; делика-
тесни производи; леб и печиво; сурова кожа, волна 
и крзно, животински отпадоци и влакна и свилена 
буба (кожурци); индустриски растенија и лековити 
растенија; мешовита индустриска стока; отпадоци 
стари предмети; техничка стока за снабдување на 
производните претпријатија и занаетчиството и тоа: 
машини, уреди и техничко-железарска и. метална 
стока; технички горива и мазива, резервни дело-
ви, прибор. ' 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката од ЗО-Ш-1967 година на работнички-
от совет на комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 111/67. (719) 
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КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнето работно место 

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК 
УСЛОВИ: 

Завршен правен факултет и правосуден испит. 
Личен доход според Правилникот за формира-

ње и расподелба на средствата за работа на судот. 
Молбите таксирани со 0,50 н. дин. таксена мар-

ка се доставуваат до Конкурсната комисија при 
Окружниот стопански суд во Битола. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (415) 

Конкурсната комисија при Здравствениот дом 
„Кале" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ш е ф во 
АТ диспанзер — лекар фтизиолог 
УСЛОВИ: Завршен медицински факултет со завр-

шена специјализација и работно искуство над 
3 години како ш е ф на диспанзерска служба. 
Личен доход според Правилникот за распредел-

ба на личните доходи на Домот. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 
(416) 

Конкурсната комисија за именување директор 
при Индустриското претпријатие „ИЗОЛМОНТ" — 
Градско 

р а с п и ш у в а 

КОНКУРС 
за ДИРЕКТОР на „Изолмонт" — Градско. 

На конкурсот можат да учествуваат кандидати-
те кои ги исполнуваат следните услови: 

— да имаат завршено' висока, виша школа или 
средно образование со основни познавања на хе-
миските својства на битуменската суровина и тех-
ничките својства на битуменските производи наме-
нети за градежништво. ј 

— да има поминато најмалку 3 години практика 
во битуменска индустрија чија дејност е производ-
ство на битуменску производи наменети за гра-
дежништвото, по можност на раководно работно 
место. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи и другите нормативни 
акти на претпријатието. 

Стан не обезбедува работната организација. 
Пријавите треба да бидат комплетни со доку-

ментацијата за образованието и движењето во 
службата. Во спротивно нема да бидат земени во 
разгледување. 

Времето за пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Резултатите ќе бидат соопштени по писмен пат 
од страна на конкурсната комисија по завршување 
на конкурсот < 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ПРЕИЗБОР 

а) за по еден наставник со постојанен или до-
полнителен работен однос во звањето редо-
вен професор, вонреден професор, виши пре-
давач, доцент или предавач за предметите: 
1. Општествено и економско устројство на 

СФРЈ 
2. Теорија на трошоците 
3. Технологија со познавање на стоките и 
4. Економика и организација на индустрис-

ките претпријатија. 
б) за по еден асистент со постојанен работен 

однос по предметите: 
1. Основи на книговодството 
2. Основи на статистиката. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Факултетот. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (332) 

СОДРЖИНА 
Страна 

Резолуција за економската политика и раз-
војот во 1968 година — — — — — — 49 
Закон за Републичкиот буџет за 1968 година 52 
Закон за изменување и дополнување на За -
конот за учество на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во инвестиционата из-
градба на претпријатието рудници и желе-
зарница „Скопје" — — — — — — — 55 
•Закон за ослободување од плаќање придо-
нес од личен доход од земјоделска дејност 55 
Закон за изменување и дополнување на За -
конот за учество на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во финансирањето на из-
градбата на делот од Јадранскиот пат на 
територијата на Републиката — — — — 55 
Закон за обезбедување средства на општи-
ните за финансирање на дел од службата 
за јавна безбедност — — — — — — 56 
Закон за изменување и дополнување на За -
конот за учество на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за финансирањето на из-
градбата на пругата Гостивар — Зајас — 
Кичево — — — — — — — — 57 
Одлука за давање согласност на Одлуката 
за определување придонес за службите за 
заеднички работи за П половина на 1966 
година — — — — — — 57 
'Одлука за образување на Економски совет 57 
Одлука за образување на Правен совет — 58 
Одлука за именување членови на Републич-
ката комисија за. културни врски со стран-
ство — — 58 
Одлука за избор на судија на Окружниот 
стопански суд во Битола — — — — 59 
'Заклучоци за модернизацијата и рекон-
струкцијата на стопанството во СР Македо-
нија — — — — — 59 
Заклучоци за движењето на запосленоста 
и запослувањето и можностите за з а л о ж у -
вање во 1968 година — — —• — — — 60 
Уредба за надоместоците за судски излегу-
вања извршени по барање на странките — 63 

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

на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


