
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 24 јули 1972 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

261. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 
Се прогласува Законот за општествена контро-

ла на цените, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
10 јули 1972 година. 

Бр. 03-1806 
12 јули 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат правата и долж-

ностите на органите на Републиката и општините 
во преземањето мерки за општествена контрола на 
цените, како и мерки за непосредна општествена 
контрола на цените. 

Член 2 
Органите на Републиката преземаат мерки во 

областа на цените и обезбедуваат непосредна оп-
штествена контрола на цените за производите и 
услугите од интерес за Републиката. 

Како производи и услуги од интерес за Ре-
публиката, во смисла на овој закон, се сметаат 
производите на индустријата за градежен матери-
јал, освен цементот, песокот, чакал от и градеж-
ниот камен; производите на графичката индустрија, 
освен локалните весници и другите публикации од 
видот на весниците; производите од експлоатацијата 
на шумите; електроенергијата; услугите во желез-
ничкиот патнички сообраќај; услугите во патниот 
сообраќај; услугите во внатрешниот поштенски, те-
лефонски и телеграфски сообраќај; услугите на 
автобуските станици; здравствените услуги; корис-
тењето на радио-дифузните емисии; услугите на 
осигурувањето на имоти и лица; како и цените на 
други производи и услуги кои се од значење за 
поголем дел на Републиката. 

Член 3 
Како мерки на непосредна општествена кон-

трола за земјоделските производи од интерес за 
Републиката ќе се пропишуваат гарантирани цени. 
минимални откупни цени и продажни цени, до-
колку такви не пропише федерацијата. 

Извршниот совет ке утврди за кои земјоделски 
производи ќе се пропишат мерките од претходниот 
став. 

Член 4 
Органите на општината преземаат мерки во 

областа на цените и обезбедуваат, непосредна оп-
штествена контрола за производите и услугите што 
се од интерес на општината. 

Како производи и услуги од интерес на оп-
штината се сметаат производите од градежен ма-
теријал, песок, чакал, градежен камен; произво-
дите на графичката индустрија и тоа локалните 
весници и другите локални публикации од видот 
на весниците; прехранбените производи во про-
метот на мало; угостителските и туристичките ус-
луги; занаетчиските услуги; градскиот и приград-
скиот сообраќај и авто-таксите; станарините и за-
купнините; комуналните услуги; услугите на до-
маќинствата; културните услуги; превозничките 
услуги што ги вршат граѓаните со личен труд; 
езерскиот сообраќај; аптекарските услуги; ветери-
нарните услуги; услугите во прометот на стоки; 
услугите на воведувањето на приклучоци за ко-
ристење на електрична енергија; приклучувањето 
на нови претплатнички телефони; приклучоците за 
водоводната и канализационата мрежа; како и дру-
ги производи и услуги од значење за животниот 
стандард на работните луѓе и граѓаните, кои со 
овој или со доуг закон, не се ставени во надлеж-
ност на Републиката или Федерацијата. 

Член 5 
Мерките на непосредна општествена контрола 

на цените ги пропишува Извршниот совет и со-
бранието на општината. 

Член 6 
Извршниот совет може, доколку дојде до поди-

намични движења на цените, што може да доведе 
до нарушување на пазарот, да пропише мерки на 
непосредна општествена контрола на цените и за 
цените на производите и услугите од член 4 на 
овој закон, и со овој акт да утврди дека постојат 
услови за пропишување на мерки на непосредна 
општествена контрола на цените на производите и 
услугите од член 4 на овој закон, како и поблиску 
да ги определи условите за пропишување на тие 
мерки. 

Собранието на општината е должно во случаите 
од претходниот став да пропише мерки на непо-
средна општествена контрола на цените. 

Член 7 
Извршниот совет, по претходно прибавено мис-

лење од Стопанската комора на Македонија, ги 
пропишува начинот и постапката за склучување на 
спогодбата за промена на цените на затеченото 
ниво, како и поблиските одредби за учесниците во 
тоа спогодување. 

Член 8 
Републичкиот завод за цени односно надлеж-

ниот општински орган на управата, во границите 
на своите права и должности, пропишува за кои 
производи и услуги во организацијата на здруже-
ниот труд треба да му се доставуваат известува-
њата за цените (ценовник) заради евидентирање. 

Се овластува Републичкиот завод за цени да 
донесе поблиски прописи за ценовниците за новите 
производи и услуги од надлежноста на Републи-
ката. 
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Член 9 
Стручните и управните работи во областа на 

цените од надлежноста на Републиката ги врши 
Републичкиот завод за цени. 

Републичкиот завод за цени ги следи и ана-
лизира тековните движења на цените на пазарот, 
односите на понудата и побарувачката, трошоците 
за живот и дејствувањето на економските мерки 
и на мерките на непосредната општествена кон-
трола на цените во спроведувањето на утврдената 
политика на цени, предлага преземање на еко-
номски мерки и мерки на непосредна општествена 
контрола на цените утврдена со овој закон, пре-
зема мерки за кои е овластен и врши и други 
стручни работи од областа на цените за потребите 
на Собранието и Извршниот. совет. 

Член 10 
Општествениот договор за цените од надлеж-

ност на Републиката го склучуваат Извршниот со-
вет или органот односно организацијата што ќе ја 
овласти тој, Стопанската комора на Македонија, 
Сојузот на синдикатите на Македонија, заинтере-
сираните асоцијации на организациите на здру-
жен труд, како и други самоуправни и опште-
ствени организации. 

Општествениот договор од претходниот став ги 
обврзува организациите на здружен труд кои ги 
пуштаат во промет производите или ги вршат ус-
лугите на кои се однесува договорот. 

Општествениот договор од став 1 на овој член 
се објавува во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Начинот и постапката за склучување на оп-
штествениот договор и поблиските одредби за 
учесниците во тоа договарање ги пропишува Из-
вршниот совет. 

Член 11 
За цените на производите и услугите од член 

4 на овој закон, општествениот договор го склу-
чува собранието на општината или органот што 
аоа ќе го овласти, Стопанската комора на Маке-
донија, општинскиот синдикален совет, организа-
циите на здружен труд, и нивните асоцијации, ка-
ко и други самоуправни општествени организации. 

Начинот и постапката за склучување на оп-
штествениот договор од претходниот став ги про-
пишува собранието на општината на седница. 

Член 12 
Општествен договор од член 11 на овој закон 

може да се склучи и на ниво на Републиката до-
колку со тоа се согласат и во тоа учествуваат 
општините. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

262. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК НА КАМАТА И ДОДАТНА КА-
МАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ НА ТОВАР 
НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за давање надоместок 
на камата и додатна камата за определени кредити 
на товар на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
10 јули 1972 година. 

Број 03—1828 
12 јули 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА КАМАТА И ДО-
ДАТНА КАМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ 
НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕС-

ТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
На деловните банки и на организациите на 

здружен труд што даваат кредити за одделни на-
мени им се дава од средствата на Социјалистичка 
Република Македонија за инвестиции во стопан-
ството надоместок на камата и додатна камата на 
начин и под услови што се определени со овој 
закон. 

За надоместок на камата и додатна камата ќе 
се употребат средствата до висината утврдена со 
Општествениот план за развој на Социјалистичка 
Република Македонија за периодот од 1971—1975 
година. 

Член 2 
Деловните банки што им даваат краткорочни 

кредити од сопствените средства на организациите 
на здружен труд имаат право на надоместок на 
камата за кредитирање на одделни намени и тоа: 

1. По стапка од 4 отсто годишно: 
— за создавање на резерви на стоки за снаб-

дување на населението во времето од 1 ноември 
до 30 април во краиштата кои во зимскиот период 
се отсечени од редовниот сообраќај, и 

— за создавање залихи на стоки наменети за 
резерва. 

Републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија ќе ги утврди краиштата и видовите на ре-
зерви на стока, како и видовите и количествата 
на стока од оваа точка. 

2. По стапка од 5 отсто годишно: 
— за оранжериско-градинарско производство. 
3. По стапка од 6 отсто годишно: 
— за подготвување на залихи на одредени из-

данија на книги, учебници и други публикации 
и за продажба на книги на библиотеки; 

— за сточарство, и 
— за производство на хмељ. 
4. Висината на надоместокот на камата за на-

бавка и залиха на добиточна храна наменети за 
гоење на добиток, претставува разликата меѓу ка-
матната стапка од 3 отсто, што ја плаќа корисни-
кот на кредитот и висината на каматната стапка 
по која е одобрен кредитот. 

Право на надоместок на камата ш> овој член 
имаат деловните банки кои кредитите ќе ги одоб-
руваат по каматна стапка до 10 отсто годишно, 
намалена за стапката на надоместокот на каматата 
според став 1 на овој член. 

Член 3 
Деловните банки и другите организации на 

здружен труд кои даваат долгорочни кредити за 
вложувања за основни фондови на организациите 
на здружен труд имаат право на надоместок на 
камата за кредитирање на одделни намени и тоа: 

1. По стапка од 3 отсто годишно: 
—• за изградба на магацински простор во трго-

вијата за сместување и чување на земјоделски и 
прехранбени производи и за изградба на мата-
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цински простор за чување на определени резерви 
од интерес за Репуоликата; 

— на организациите на здружен труд од те-
риторијата ка Репу сликата за изградба на мага-
цински и продажен простор за земјоделски про-
изводи БО другите републики и автономни покра-
ини; 

—• за изградба на водовод и канализација по 
урбанизираните населби; 

—• за електрификација на населените места 
што не се градови и населби од градски карактер 
во стопански недоволно развиените општини, и 

— за изградба и опремување на амбулантно-
поликлинички оојекти во стопански недоволно раз-
виените општини и населените места што не се гра-
дови и населби од градски карактер. 

За изградба на магацински односно продажен 
простор се дава и надоместок на камата на инвес-
титорите по стапка од 3 отсто годишно за капаци-
тетите од алинеја 1 и 5 отсто годишно за капа-
цитетите од алинеја 2 на оваа точка. 

2. По стапка од 4 отсто годишно: 
— за транспортни средства во железничкиот 

сообраќај, и 
— за набавка на опрема во услужното занает-

чиство. 
3. По стапка од 5 отсто годишно: 
— за набавка на опрема во домашните рако-

творба 
— за набавка на опрема во научните устано-

ви и регистрираните истражувачки единици во 
организациите на здружен труд, и 

— за инвестициони вложувања во радиоди-
фузните системи и за реализација на развојната 
програма на НИП „Нова Македонија". 

4. По стапка од 6 отсто годишно: 
— за изградба на шумски комуникации, и 
— за набавка на транспортни средства во воз-

душниот сообраќај. 
5. Висината на надоместокот на каматата за 

набавка на приплоден и репродуктивен добиток 
и за набавка на опрема за производство на хмељ, 
претставува разликата меѓу каматната стапка од 
3 отсто што ја плаќа корисникот на кредитот, и 
висината на каматната стапка по која е одобрен 
кредитот. 

6. Висината на надоместокот на каматата за 
вложувањата од над 50 до 100 мил. динари што 
се обезбедуваат од банкарски средства како учество 
на Републиката за индивидуално земјоделство, 
претставува разликата меѓу каматната стапка од 
5 отсто што ја плаќа корисникот на кредитот, и 
висината на каматната стапка по која е одобрев 
кредитот. 

Надоместокот на каматата според оваа точка 
ќе се остварува преку Републичкиот фонд за уна-
предување на индивидуалното земјоделство. 

7. За намирување на порано преземените об-
врски, надоместокот на каматата изнесува: 

— 3 отсто годишно за покривање на пречеко-
рувањето за пругата Гостивар—Кичево, и 

— 4 отсто годишно за порано одобрените кре-
дити за изградба на туристички објекти. 

Надоместокот на каматата по оваа точка им се 
дава непосредно на корисниците на кредитите. 

Републичкиот секретар за финансии ќе ти 
утврди корисниците на кредитите како и висината 
на кредитите од оваа точка. 

Право на надоместок на камата имаат делов-
ните банки и организациите на здружен труд, ако 
кредитот го одобруваат по каматна стапка која не 
може да биде поголема од 12 отсто годишно, на-
малена за стапката на надоместокот на каматата 
според став 1, освен точките 6 и 7 на овој член. 

Член 4 4 

Деловните банки и другите организации на 
здружен труд од другите републики и автономните 
покраини што вложуваат средства во основните 
фондови на стопанството во Републиката во износ 

најмалку 30 отсто од пресметковната вредност на 
објектот, имаат право на додатна камата по стапка 
од 3 отсто годишно. 

Член 5 
Деловните банки и другите организации на 

здружен труд од Републиката кои им даваат долго-
рочни кредити на организациите на здружен труд 
од територијата на Републиката за изградба на 
магацински и продажен простор за земјоделска 
производи во другите републики и автономните по-
краини и тоа најмалку 30 отсто од претсметковната 
вредност на објектот, имаат право на додатна ка-
мата по стапка од 3 отсто годишно. 

Член 6 
Надоместокот на каматата и додатната камата 

според членовите 2 до 5 од овој закон ќе се даваат 
на кредитите одобрени по 1 јули 1971 година. 

Член 7 
Социјалистичка Република Македонија ќе ги 

намирува побарувањата на деловните банки и дру-
гите организации на здружен труд по основ на 
надоместок на камата, додатна камата и зголемена 
додатна камата што како обврска на федерацијата 
се пренесени на Републиката во смисла на член 
3 точка 9 и член 14 став 1 од Законот за прене-
сување на средствата, правата и обврските на фе-
дерацијата врз републиките и автономните покраи-
ни („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/71). 

Обврските од став 1 на овој член ќе се нами-
руваат според пресметката што ќе се изготви по 
конечното преземање на средствата, правата и об-
врските на федерацијата за инвестиции во сто-
панството што и се пренесуваат на СР Македонија. 

Член В 
Корисниците на кредитите определени со овој 

закон ги остваруваат побарувањата ка ј Стопан-
ската банка — Скопје на товар на средствата на 
Социјалистичка Република Македонија врз основа 
на документација што ќе ја пропише републичкиот 
секретар за финансии. 

Барањето за признавање надоместок на камата 
и додатна камата, деловната банка односно орга-
низацијата на здружен труд го поднесува до орга-
низационата единица на Службата на општестве-
ното книговодство ка ј која има жиро-сметка. 

Член 9 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии да ги определи поблиските услови и на-
чинот и постапката за остварување правото на ка-
матите определени со овој закон. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

263. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И 

ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
Се прогласува Законот за дополнување на за-

конот за придонесите и даноците на граѓаните, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 'година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
10 јули 1972 година. 

Бр. ОЗ—1810 Претседател 
12 јули 1972 година на Собранието на СРМ. 

С к о п ј е Никола Минчев, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДО-

НЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за придонесите и даноците на гра-

ѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 2/69, 14/69, 
20/70, 29/70, 32/70 и 26/71), по членот 5-в се додава 
нов член кој гласи: 

„Член 5 г 
Ако општината ги ослободи од плаќање на оп-

штинскиот придонес со личен доход од работен 
однос определени стопански гранки односно група-
ции на дејности, тие се ослободуваат и од плаќање 
на републичкиот придонес од личен доход од ра-
ботен однос за 1972 година. 

Ослободувањето од став 1 на овој член не се 
однесува на придонесот за образованието". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1972 година. 

264. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 
Се прогласува Законот за данокот на промет 

на недвижности и права, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 10 и 11 јули 1972 година. 

Број 03—1823 
12 јули 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

И ПРАВА 

Член 1 
На прометот на недвижности и права се во-

ведува данок на промет на недвижности и права. 
Данокот на промет на недвижности и права го 

воведува општината. 
Член 2 

Како промет на недвижности и права во смис-
ла на овој закон се подразбира преносот со надо-
месток и тоа на: правото на сопственост на не-
движности, правото на патенти (лиценци), правото 
на плодоуживање, правото на стварна службеност, 
правото на рента и правото на модели и жигови. 

Како промет на недвижности и права се смета 
и замената на една недвижност или право на дру-
га недвижност или право. 

Член 3 
Данок на промет на недвижности и права не 

се плаќа: 
1) кога правото на сопственост на недвижности 

се пренесува во општествена сопственост поради 
намирување на обврските спрема општествената 
заедница (со наплата на данок и друго); 

2) кога индивидуален земјоделски производител 
или земјоделска организација заменува земјодел-

ско земјиште со друг индивидуален земјоделски 
производител или земјоделска организација заради 
групирање на земја со цел за подобра обработка; 

3) кога организацијата на здружен труд што се 
занимава со производство на станови врши про-
дажба на уште ненаселена новоизградена станбена 
зграда, односно стан — како посебен дел од зграда; 

4) кога се врши продажба на населена стан-
бена зграда или стан — како посебен дел од зграда 
—• од општествена сопственост на граѓани или гра-
ѓанско-правни лица; 

5) кога правото на сопственост на недвижности 
се пренесува на странско претставништво, под ус-
лов на реципроцитет; 

6) на надоместок што сопственикот го добил за 
недвижност што е експроприрана врз основа на 
Законот за експропријација; 

7) на надоместок што сопственикот го добил 
за градежно земјиште што е национализирано врз 
основа на Законот за национализација на наем-
ните згради и градежното земјиште или што ста-
нало општествена сопственост врз основа на Зако-
нот за определување на градежното земјиште во 
градовите и населбите од градски карактер; 

8) кога недвижност во општествена сопственост 
се заменува за недвижност во сопственост на оп-
штествено-политичка организација, граѓанин или 
приватно правно лице. 

Кога општествено-политичка организација, гра-
ѓанин или приватно-правно лице примаат разлика 
меѓу дадената и примената недвижност, тие се 
должни да платат данок на таа разлика освен 
ако содоговарач во размената е организација на 
здружен труд — што се занимава со земјоделска 
или шумарска дејност или со производство на семе 
и садници; 

9) кога работна организација што се занимава 
со земјоделска или шумарска дејност или со про-
изводство на семе и садници продава недвижност 
во општествена сопственост поради купување * на 
други недвижности, со цел за арондација на зем-
јиште односно изградба на згради на друго место 
што е погодно за вршење на таа дејност, и 

10) кога општината откупува недвижност зара-
ди спроведување регулациони и урбанистички пла-
нови на градско подрачје. 

Член 4 
Даночен обврзник на данокот на промет на 

недвижности и права е продавачот на недвижноста 
односно правото. 

Ако една недвижност односно право се заменува 
за друга недвижност и право, даночен обврзник 
е секој учесник во замената и тоа за данокот на 
недвижноста односно правото што тој го дава во 
замена. 

Ако се пренесува идеален дел од сопственост 
на недвижност односно идеален дел од право, како 
даночен обврзник се смета секој сопственик по-
себно. 

Ако се пренесува право на сопственост на не-
движност односно друго право, со обврска за до-
животно издржување на давачот од страна на при-
мачот на недвижноста односно правото, како да-
ночен обврзник се смета примачот на недвижноста 
или правото. 

Ако давачот на издржувањето е наследник од 
прв наследен ред во однос на примачот на издр-
жувањето, данок не се плаќа на вредноста на не-
движноста или правата што би ги наследил по 
законот и без давање на доживотно издржување. 

Член 5 
Даночна основица на данокот на промет на 

недвижности и права е пазарната цена на недвиж-
носта или правото во моментот на настанувањето 
на даночната обврска. 

Ако една недвижност односно право се заменува 
за друга недвижност или право, даночната осно-
вица се утврдува посебно за секој учесник во 
замената и тоа според продажната цена на не-
движноста и правото што тој го дава во замена. 
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Член 6 
Како продажна цена на плодоуживање се под-

разбира вредноста утврдена според прописите за 
данокот на наследство и подарок. 

Член 7 
Даночната основица на данокот на промет на 

недвижности и права ја утврдува органот за при-
ходи на општината. 

Ако органот за приходи оцени дека договоре-
ната продажна цена не и одговара на пазарната 
цена, пазарната цена на недвижности или правото 
ја утврдува одделна комисија. 

Член 8 
Ако според стогове рот зв купопродажба на не-

движност или право купувач односно продавач е 
државен., орган организација на здружен труд или 
друга организација - како даночна основица се 
смета договорената продажна цена. 

Член 9 
Ако за даночна основица се зема договорената 

продажна цена, на таа пена и се додава и вред-
носта на сите обврски (даноци, долгови, чинења и 
друго) што ги презема купувачот, како и воедно та 
на сите оптоварувања со кои му се ограничува 
правото на полно користење на купената недвиж-
ност односно право. 

По исклучок од претходниот смав, при подне-
сувањето на правото на сопственост на недвиж-
ност односно други права со обврска за дожи-
вотно издржување, като даночна основица се зема 
пазарната црна на недвмжанета односно правото без 
оглед на вредноста на издржувањето. 

Член 10 
Стапките на данокот на промет на недвижности 

се прогресивни и се определуваат зависно од це-
ната на м2 површина на земјиште односно на из-
граден објект, а за правата — продажната цена 
односно пазарната цена. 

Стапките за градежно и земјоделско земјиште 
можат да бидат различни. 

Член 11 
За недвижноста односно правото што се про-

дава пред истекот на 5 години од денот на ку-
пувањето, односно од изградувањето на градеж-
ниот објект во положба во која се наоѓа на денот 
на купопродажбата, стапката на данокот се зго-
лемува за 50 одсто во однос на стапката што би 
се применувала во моментот на настанувањето на 
обврската. 

По исклучок од претходниот став, продавачот 
не плаќа данок по зголемена стапка во случаи 
кога продажбата на недвижноста односно правото 
се врши (поради тешка болест, селидба, надвор 
од подрачјето на општината и поради смрт на 
член од домаќинството). 

Член 12 
Даночната обврска настанува во моментот на 

склучувањето на договорот за продажба односно 
замена на недвижноста или правото. 

Ако пренесувањето на правото на сопственост 
или друго право се врши врз основа на одлука на 
управен орган или суд, даночната обврска наста-
нува во моментот на правосилноста на одлуката. 

Член 13 
Ако пренесувањето на правото на сопственост 

е извршено врз основа на договор за доживотно 
издржување, даночна обврска настанува во мо-
ментот на смртта на давачот на имотот односно 
правото. 

Член 14 
Даночниот обврзник е должен да го пријави 

настанувањето на даночната обврска ка ј органот 
за приходи на општината во рок од 15 дена од 
денот на настанувањето на обврската. 

Со пријавата, даночниот обврзник е должен да 
го поднесе и договорот за купопродажба односно 
за замена на недвижност и право. Ако преносот 
на недвижноста односно правото се врши со други 
правни работи, обврзникот го поднесува актот врз 
основа на кој се врши преносот. 

Обврзникот на данокот е должен на органот 
за приходи на општината да му достави и други 
податоци што се потребни за обложување со да-
нокот. 

Член 15 
Ако даночниот обврзник не ја пријави даноч-

ната обврска во определениот рок, даночната об-
врска настанува на денот на пријавувањето однос-
но на денот на откривањето на даночната обврска. 

Член 16 
Без доказ за платен данок на промет на не-

движност и права, како и за други даноци со кои 
продавачот и купувачот се задолжени, а стасале 
за наплата, не може да се изврши заверка на 
потписот на договорот за пренос на правото на 
сопственост на недвижноста и правото, односно не 
може да се изврши прокнижување или упис на 
преносот на правото на сопственост и на друго 
право на недвижност, во катастарските и другите 
јавни книги врз основа на договорот за пренос на 
правото на сопственост, судска пресуда, порамну-
вање на странките или со друг правен акт. 

Примерок од заверениот договор или друг акт 
(пресуда, порамнување и слично) за пренос на 
правото на сопственост на недвижност односно пра-
во или замена на недвижност и право, судот ќе му 
достави на органот за приходи на општината и на 
чие подрачје се наоѓа недвижноста, во рок од 30 
дена од денот на заверувањето на договорот од-
носно на донесувањето на други писмени акти. 

Член 17 
Обложувањето со данок на промет на недвиж-

ности и права го врши органот за приходи на 
општината. 

Органот за приходи на општината е должен во 
рок од 30 дена од денот на приемот на пријавата 
да му достави на даночниот обврзник решение за 
обложување со данок. 

Ако даночниот обврзник не го пријави наста-
нувањето на даночната обврска во рокот определен 
со член 14 став 1 од овој закон, или воопшто не 
го пријави, даночната основица се утврдува според 
продажната цена на недвижноста, односно правото 
во моментот на пријавувањето односно откривање-
то, а обложувањето се врши според стапките што 
се применуваат во моментот на откривањето. 

Член 18 
Данокот на промет на недвижности и права се 

плаќа според местото каде се наоѓа недвижноста. 
Данокот на промет на другите права се плаќа 

според местото каде што е извршен преносот на 
правото. 

Член 19 
Кога општествено-правно лице купува недвиж-

ност од граѓанин, пред склучувањето на договорот 
е должен договорот да го достави на мислење на 
надлежниот јавен правобранител кој е должен во 
рок од 30 дена од денот на доставувањето на до-
говорот да даде свое мислење за усогласеноста на 
договорената цена на недвижноста со прописите. 

Член 20 
Во поглед на наплатата, присилната наплата, 

пресметувањето на каматата, обновата на постап-
ката, враќањето, застареноста, жалбената постапка 
и книжењето на данокот се применуваат одредбите 
од Законот за даноците на граѓаните, доколку со 
овој закон не е поинаку определено. 
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Член 21 
Организацијата на здружен труд и друга ор-

ганизација ќе се казнат за престап со парична 
казна од 5.000 до 50.000 динари ако: 

1) не го пријават настанувањето на даночната 
обврска во определениот рок; 

2) не поднесе податоци потребни за обложу-
вање на данок што ги бара органот за приходи 
на општината; 

3) при уплата на надоместок за купени права 
не го задржи односно не го уплати соодветниот 
износ на данокот и 

4) на барање од органот за приходи на општи-
ната не му дозволи пристап на земјиште и објек-
ти, односно ако не му дозволи преглед на работ-
ните книги, деловните просторни и техничките уре-
ди, или ако го спречува во извршувањето на тој 
преглед поради утврдување на вредноста на не-
движностите и правата односно заради собирање 
податоци за обложување со данок. 

За прекршок од ставот 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари 
и одговорното лице во организацијата на здружен 
труд и другата организација. 

Член 22 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок од претходниот член при-
ватно-правното лице — граѓанинот. 

За прекршок по ставот 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во приватио-правното 
лице со парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

Член 23 
Одговорното лице во органот за приходи на 

општината ќе се казни за прекршок со парична 
казна од 500 до 3.000 динари ако: 

1) не донесе решение за обложување со данок 
во определениот рок; 

2) не ја достави жалбата со сите документи до 
надлежниот второстепен орган во определениот 
рок и 

3) не покрене постапка за наплатување на да-
нокот на начинот и во рокот определен и со овој 
закон. 

Член 24 
Одговорното лице во судот и катастарот ќе се 

казни за прекршок со парична казна од 500 до 
3.000 динари ако: 

1) на органот за приходи на општината не му 
го достави договорот за пренос на правото на соп-
ственост односно другите правни акти во опреде-
лениот рок и 

2) изврши заверување на потписите на дого-
ворот односно впишување на правото на сопстве-
ност на недвижностите и правата спротивно на 
одредбите од овој закон. 

Член 25 
Прекршочната постапка за повреда на одред-

бите од овој закон ја води органот за приходи на 
општината. 

За прекршоците од член 23 од овој закон по-
стапката ја води Републичкиот секретаријат за 
финансии. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
На прометот на недвижности и права за кој 

даночната обврска настанала до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон ќе се применуваат 
прописите за данокот на промет на .недвижности 
и права кои важеле во моментот на настапувањето 
на даночната обврска. 

Член 27 
Општините се должни да ги усогласат своите 

прописи за данокот на промет на недвижности и 
права со одредбите на овој закон — најдоцна во 
рок од три месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

престанува да важи Законот за данокот на промет 
на недвижности и права („Службен весник на СР 
Македонија", бр, 36 и 39/68 година). 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

265. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА НИВОТО НА ПОТРОШУВАЧКАТА 
ШТО СЕ ФИНАНСИРА ПРЕКУ БУЏЕТИТЕ, ФОН-
ДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И 

САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ВО 1972 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за ограничување на 
нивото на потрошувачката што се финансира пре-
ку буџетите, фондовите на општествено-политич-
ките и самоуправните интересни заедници во 1972 
година, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 го-
дина, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 10 и 11 јули 1972 година. 

Број 03-1822 
12 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА НИВОТО НА ПОТРО-
ШУВАЧКАТА ШТО СЕ ФИНАНСИРА ПРЕКУ БУ-
ЏЕТИТЕ. ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ 

ЗАЕДНИЦИ ВО 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Во 1972 година, општата и заедничката потро-

шувачка што се финансира преку буџетите, фон-
довите на општествено-политичките и самоуправ-
ните интересни заедници ќе се остварува во ви-
сина на номинален пораст од 14 отсто во спо-
редба со оствареното ниво на расходите во 1971 
година, коригирани за пренесените надлежности. 

Член 2 
Остварените средства над лимитот утврден со 

член 1 на овој закон ќе им се издвојуваат на по-
себни сметки на корисниците на тие средства, ка-
ко посебна резерва. 

Издвоените средства на посебните сметки не 
се сметаат како депозити по видување и не се 
вклучуваат во кредитниот потенцијал на делов-
ните банки 

Член 3 
Лимитирањето на потрошувачката нема да се 

однесува и тоа: 
— на делот на потрошувачката на образова-

нието што се однесува за проширената дејност и 
порастот на бројот на учениците; 

— на делот на потрошувачката на корисни-
ците на здравственото осигурување, фондот за не-
посредна детска заштита и фондот за додаток на 
деца, што ќе биде употребен за порастот на бро-
јот на корисниците во споредба со 1971 година; 
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— на делот што ќе се употреби за финанси-
рање на пренесените функции на Републиката од 
федерацијата; 

— на делот на дополнителните средства на 
општините за износот над 14 отсто. 

Член 4 
Одредбите на овој закон нема да се примену-

ваат на: 
— средствата што СР Македонија ќе им ги 

додели на фондовите на општествено-политички-
те заедници од средствата за инвестиции во сто-
панството и на средствата што фондовите ќе ги 
формираат од други извори, а се наменети за по-
треби за кои ќе се ангажираат и средствата за 
инвестиции во стопанството; 

— фондот за инвалидско-пензиското осигуру-
вање, и 

— средствата што ќе се остварат од комунал-
ниот придонес за користење на градско земјиште. 

Член 5 1 

Вишоците на Републичкиот буџет и републич-
ките фондови што ќе се остварат над 14 отсто ќе 
се употребат за намирување на преземените обвр-
ски според Законот за пренесување на средства-
та, правата и обврските на федерацијата за ин-
вестиции во стопанството врз републиките и по-
краините и за други обврски на Републиката кон 
стопанството и Федерацијата. 

Член 6 
Имобилизираните средства на општинските бу-

џети и фондови во 1972 година можат да се упо-
требат за намирување на ненамирените обврски 
спрема стопанските организации создадени во прет-
ходните години кои се утврдени според Законот 
за евидентирање и за начинот на намирување на 
обврските на определени корисници на општествени 
средства и според завршната сметка за 1971 година. 

Член 7 
Имобилизираните средства на самоуправните 

интересни заедници во 1972 година можат да се 
употребат за намирување на ненамирените обврс-
ки на организациите на здружен труд кои се фи-
нансираат од заедниците, а кои имаат обврски 
спрема стопанството, утврдени на начинот од прет-
ходниот член. 

Член 8 
Средствата издвоени на посебна сметка како 

посебна резерва, по намирувањето на обврските 
од членовите 6 и 7 на овој закон, можат да се ко-
ристат и за запишување на благајнички записи 
што, ги издава Народната банка на Македонија 

Член 9 
Имобилизираните средства што нема да се 

употребат за намените предвидени со членовите 
5, 6, 7 и 8 од овој закон, не можат да се користат 
до крајот на 1972 година. 

Член 10 
Заради усогласување на потрошувачката на 

одделните корисници на средства, Собранието на 
Републиката односно на општината, може да ја 
зголеми или намали стапката на пораст, со тоа, 
да се обезбеди вкупната потрошувачка на сите 
корисници на Републиката односно општината во 
1972 година да не биде поголема од 14 отсто од 
оствареното ниво на расходите во 1971 година, 
коригирана за новите надлежности и проширената 
дејност, според членовите 3 и 4 од овој закон. 

Член 11 
Утврдувањето на проширената дејност во об-

разованието ќе се врши врз основа на споредба на 
бројот на учениците во учебната 1971/1972 година 
со учениците во учебната 1970/1971 година, а за 
проширената дејност на Универзитетот — зголе-

мениот број на студентите во однос на претходната 
учебна година, односно зголемениот број на на-
ставничкиот персонал. 

Член 12 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии да донесе поблиски прописи за начинот на 
пресметување и издвојување на средствата на по-
себната сметка, како и за утврдување на прене-
сените надлежности и проширената дејност пред-
видена со членовите 3 и 11 од овој закон. 

Член 13 
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 1972 година. 

266. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-

ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ВРШАТ 
КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за организациите на 
здружен труд што вршат комунални дејности, што 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го донесе на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година и на сед-
ницата на Соборот на општините, одржана на 11 
јули 1972 година. 

Број 03-1807 
12 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО 
ВРШАТ КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 

Со овој закон се утврдуваат комуналните 
дејности, како и функционирањето и управување-
то со организациите на здружен труд што ги вр-
шат тие дејности. 

Член 2 
Комунални дејности се: 
— снабдувањето на населбите со вода, 
— одведувањето на отпадните и атмосферски-

те води, 
— чистењето на јавните површини и одвезу-

вањето на сметот на зградите, 
— уредувањето и одржувањето на улиците, 

плоштадите и другите јавни површини, 
— уредувањето и одржувањето на јавните 

паркови и градското зеленило, како и јавните зе-
лени површини во населбите, 

— обезбедувањето на населбите со јавно освет-
ление, . 

— вршењето на јавен градски сообракај, 
— противпожарната дејност, 
— оџачарската дејност, 
— погребната дејност и одржувањето на гро-

биштата, 
— обезбедувањето на населбите со плин и 

друга топлотна енергија, 
— уредувањето и одржувањето на спортски и 

рекреациони објекти и детски игралишта,; 
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— чувањето на моторни возила во јавни пар-
кинг-плацеви, 

— гаражирањето на моторни возила во јавни 
гаражи, 

. — дезинсекцијата и дератизацијата, 
— дејноста на јавните купатила и градските 

кафилерии, 
— пазарите на мало. 

Член 3 
На организациите на здружен труд што вршат 

комунална дејност (комунални работни организа-' 
цип) се применуваат прописите за претпријатијата 
односно установите, доколку со овој закон не е 
определено поинаку. 

На организациите на здружен труд што вршат 
комунална дејност како споредна, во вршењето на 
таа дејност, ќе се применуваат одредбите на овој 
закон. 

Член 4 
Комуналната организација својата дејност ја 

врши и развива во согласност со повеќегодишните 
и годишните планови за развој на општината, за-
ради задоволување на секојдневните потреби за 
живот и работа на граѓаните и другите корис-
ници. 

Член 5 
Објектите и инсталациите од индивидуално 

комунално користење за чија изградба граѓаните 
односно месните заедници и организациите на здру-
жен труд обезбедиле средства како нивни инве-
ститори можат да ги дадат на управување на 
соодветна комунална организација под услови оп-
ределени со меѓусебен договор. 

Објектите и инсталациите за заедничко кому-
нално користење со кои располага општината, мо-
же да ги даде на користење и одржување на со-
одветна комунална организација под услови оп-
ределени со меѓусебен договор. 

Комуналните организации управуваат со објек-
тите и инсталациите од индивидуално комунално 
користење, што ги изградиле или им се дадени 
на управување, според прописите за средствата 
на работните организации. 

Член 6 
Комуналната организација е должна да им ја 

надомести штетата на корисниците на услугите, 
освен кога таа настанала поради: 

— дејство на виша сила, 
— слао капацитет на природните извори, 
— мал профил на мрежата, 
— отстранување на дефектите на уредите и 

инсталациите, 
— приклучување на нова мрежа, измена на 

инсталациите и мрежата кога за тоа однапред се 
известени корисниците на услугите најмалку 15 
дена пред изведувањето на работите. 

Висината на надоместокот на штетата се утвр-
дува со меѓусебен договор меѓу комуналната ор-
ганизација и корисникот на услугата. 

Доколку со меѓусебен договор не се постигне 
спогодба за надоместок на штетата, корисникот на 
услугата може да бара таков надоместок по суд-
ски пат. 

Член 7 
Во управувањето со комуналната организација 

учествуваат и претставници на заинтересираните 
работни организации и претставници на општина-
та (претставници на општествената заедница). 

Претставниците на општествената заедница 
учествуваат во одлучувањето при донесувањето на 
статутот (освен во делот за организацијата на ра-
ботата, распределбата на личниот доход и работ-
ните односи), при донесувањето на плановите и 
програмите за работа, разгледувањето на извеш-
таите за работа, донесувањето на финансискиот 
план и завршната сметка и при статусните промени. 

Член 8 
Со статутот на комуналната организација се 

определува бројот на членовите што таа ги изби-
ра и бројот на делегираните претставници на опш-
тината и на заинтересираните работни и други ор-
ганизации и се пропишуваат начинот и постап-
ката на одлучувањето во работите од посебен оп-
штествен интерес. 

Бројот на претставниците на општествената 
заедница во органот на управувањето не може да 
биде поголем од бројот на членовите што ги из-
бира работната заедница на комуналната органи-
зација. 

Член 9 
Во комуналната организација одлуките на ор-

ганот на управување се донесуваат со мнозинство 
гласови на претставниците на општествената за-
едница и мнозинство гласови на членовите на ко-
муналната организација. 

Член 10 
Општината дава согласност на следните опш-

ти акти на комуналните организации: 
— на делот на статусот со кој се регулира деј-

носта од посебен општествен интерес, на делот со 
кој се регулира бројот на претставниците на опш-
тествената заедница и начинот на постапката за 
одлучување на претставниците на општествените 
заедници во работите од посебен општествен ин-
терес; 

— на програмите (повеќегодишните и годиш-
ните) за развој на комуналните организации, на де-
лот што се однесува на комуналната дејност; 

— на актите за промена на дејностите, за спо-
јување, припојување или поделба на комуналната 
организација, за издвојување на основните орга-
низации на здружен труд од составот на комунал-
ните организации. 

Член И 
Именување односно разрешување на индиви-

дуален извршен орган на комуналната организа-
ција се врши во согласност со собранието на оп-
штината. 

Член 12 
Комуналната организација води катастар на 

подземните комунални објекти со кои управува. 
Секоја промена на подземните објекти кому-

налната организација ја пријавува на општин-
скиот орган надлежен за геодетски работи во рок 
од 30 дена од денот на настанатите промени. 

Член 13 
Одредбите од член 2, 5, 6, 10, 11 и 12 на овој 

закон непосредно се применуваат. 

Член 14 
Во рок од 6 месеци од денот на влегувањето 

во сила на овој закон општините ќе ги усогласат 
своите прописи за комуналните организации со 
одредбите на овој закон што непосредно се при-
менуваат. 

Во рок од 3 месеци од денот на влегувањето 
во сила на прописите од претходниот став, кому-
налните организации ќе ги усогласуваат своите 
статути и други општи акти со одредбите на овој 
закон што непосредно се применуваат и со опш-
тинските прописи за комуналните организации. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија." 
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267. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКР-

ШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР 

Се прогласува Законот за прекршоците против 
јавниот ред и мир, 

што Собранието! на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 10 и 11 јули 1972 година. 

Број 03—1808 
12 јули 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ 

РЕД И МИР 
Член 1 

Со овој закон се регулираат прекршоците про-
тив јавниот ред и мир, како и прекршочните казни 
и заштитните мерки за повреда на јавниот ред 
и мир. 

Член 2 
Кој на јавно место со карање, викање или не-

пристојно однесување го нарушува јавниот ред и 
мир, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 15 дена. 

Член 3! 
Кој на јавно место со фрлање или кршење 

на шишиња, чаши или други предмети ги возне-
мирува граѓаните или ја загрозува нивната без-
бедност, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 

Член 4 
Кој на јавно место се оддава на пијанство или 

во пијана состојба го нарушува јавниот ред и мир, 
ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 

Член 5 
Кој на јавно место со дрско или особено1 не-

пристојно однесување предизвикува негодување 
кај граѓаните, го нарушува нивниот мир или ги 
навредува, 

ќе се казни со казне, затвор од 15 до 60 дена. 

Член 6 
Кој со малтретирање на друг во стан ги воз-

немирува соседите или ќе предизвика интервенција 
на орган за внатрешни работи, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 

Член 7 
Кој го нарушува мирот на други со пеење, 

користење на музички инструменти, радио и те-
левизиски приемници и други уреди (магнетофони, 
џубокси и ел.), освен на вообичаени веселби, како 
и со механички извори на врева (мотор и ел.), 

ќе се казни со парична казна до ЗОО динари. 
За прекршок од претходниот став ќе се казни 

организација на здружен труд или друга органи-
зација со парична казна до 3000 динари, а одго-
ворното лице во тие организации со парична каз-
на до ЗОО динари. 

Со парична казна до 3000 динари ќе се казни 
самостоен угостител, ако не преземе мерки да не 
дојде до извршување на прекршокот од став 1 на 
овој член во неговиот угостителски објект. 

Општината со пропис ќе утврди во кои случаи 
и под какви услови се смета дека е нарушен мирот 
од став 1 на овој член. 

Член! 8 
Кој на јавно место со малтретирање на друг, 

или со вршење присилба спрема друг, предизвика 
негодување на граѓаните, или ја загрозува нивната 
безбедност, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 
Кој во вршењето на прекршокот од претход-

ниот став пројави посебна обзирност, упорност или 
дрскост, 

ќе се казни со казна затвор од 30 до 60 дена. 

Член 9 
Кој на јавно место учествува во тепачка, 
ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 
Учествување во тепачка преземено заради ука-

жување помош и заштита на нападнато лице или 
заради спречување на тепачка не се смета за уче-
ствување во тепачка во смисла на претходниот став. 

Член 10 
Кој на јавно место предизвика тепачка или 

учествува во тепачка што тој ја предизвикал, 
ќе се казни со казна затвор до 30 дена. 
Кој во вршењето на прекршокот од претходниот 

став пројави посебна суровост или употреби опас-
ни орудија или други средства, 

ќе се казни со казна затвор од 30 до 60 дена. 

Член 11 
Кој на јавно место физички нападне друго 

лице, 
ќе се казни со казна затвор од 30 до 60 дена. 

Член 12 
Кој омаловажува државен орган односно ома-

ловажува или навредува службено лице на др-
жавен орган или организација на здружен труд 
која врши јавни овластувања во вршењето на 
службата, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 
Ако службеното лице од претходниот став е 

работник на милицијата, 
сторителот ќе се казни со парична казна од 

200 до 500 динари. 
или со казна затвор од 30 до 60 дена. 
Кој службеното лице од став 1 на овој член го 

спречи, малтретира или физички нападне, 
ќе се казни со парична казна од 200 до 500 

динари, 
или со казна затвор до 60 дена. 
Ако службеното лице од став 3 на овој член е 

работник на милицијата, 
сторителот ќе се казни со казна затвор од 30 

до 60 дена. 
Член 13 

Кој ја крши наредбата на надлежен државен 
орган или на овластено службено лице на држа-
вен орган за забрана да се пристапува или задр-
жува на определено' место, 

ќе се казни со парична казна до ЗОО динари, 
или со казна затвор до 15 дена. 

Член 14 
Кој не ќе се оддалечи од група на луѓе, која 

овластено службено лице ја повикало да се разо-
тиде^ во прилики кога јавниот ред е загрозен, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 60 дена. 
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Член 15 
Кој лажно се претставува како службено или 

воено лице или неовластено носи ознаки на такво 
лице, 

ќе се казни со парична казна до ЗОО динари, 
или со казна затвор до 15 дена. 

Член 16 
Кој лажно повикува на помош или пријави 

настан со намера да предизвика излегување на 
орган или општествена служба, 

ќе се казни со парична казна до ЗОО динари, 
или со казна затвор до 15 дена. 

Член 17 
Кој со зборување, пишување или на друг начин 

изнесува или пренесува лажни вести или лажни 
тврдења што можат да предизвикаат вознемиреност 
или чувства на несигурност ка ј граѓаните, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 60 дена. 

Член 18 
Кој на јавно место со зборување, пишување 

или на друг начин ги навредува или омаловажува 
моралните, националните и патриотските чувства 
на граѓаните односно општествено-политичкото уре-
дување на Социјалистичка Република Македонија 
и Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија или општествено-политичките организации и 
нивните органи во врска со нивната дејност, пре-
дизвикува национална или верска нетрпеливост ме-
ѓу народите, народностите и етничките групи или 
истапува против рамноправната меѓународна сора-
ботка, 

ќе се казни со парична казна од 200 до 500 
динари, 

или со казна затвор од 20 до 60 дена. 

Член 19 
Кој на јавно место со зборување, пишување 

или на друг начин ги навредува или омаловажува 
претставителите на највисоките државни органи 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, Социјалистичка Република Македонија и 
на другите социјалистички републики, како и на 
социјалистичките автономни покраини, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 

Член 20 
Кој на јавно место неовластено отстрани, ис-

кине, замачка, оштети или на било кој начин ги 
изложи на подбив државните амблеми, знамињата 
на народностите и етничките групи, амблемите на 
општествено-политичките заедници, општествено-
политичките и на други организации, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 

Член 21 
Кој неовластено отстрани, искине, замачка или 

оштети јавно истакнати објави на државни органи, 
општествено-политички и други организации, ор-
ганизации на здружен труд што вршат јавни ов-
ластувања и здруженијата на граѓаните, 

ќе се казни со парична казна до ЗОО динари, 
или со казна затвор до 15 дена. 

Член 22 
Кој се оддава на проституција, друг наведе на 

проституција или посредува во вршење на прости-
туција, како и кој издава односно отстапува прос-
тории за вршење на проституција, 

ќе се казни со парична казна од ЗОО до 500 
динари, 

или со казна затвор до 60 дена. 
Со парична казна од 500 до 5000 динари ќе се 

казни угостителска организација или самостоен 
угостител, а со парична казна до 500 динари ќе 

се казни и одговорно лице во угостителска орга-
низација, ако издава односно отстапува простории 
за вршење на проституција. 

Член 23 
Кој ужива, набавува или дава опивни дроги на 

друг за уживање, 
ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор од 30 до 60 дена. 

Член 24 
Кој дава да пие алкохолен пијалак на пијано 

лице или на малолетник под 16 години во угости-
телски објект или на друго јавно место, 

ќе се казни со парична казна од ЗОО до 500 
динари, 

или со казна затвор од 10 до 30 дена. 
Со парична казна од 500 до 5000 динари ќе 

се казни угостителска организација или самостоен 
угостител, а со парична казна до 500 динари од-
говорно лице во угостителска организација, ако не 
преземат мерки да не дојде до извршување на 
прекршокот од претходниот став во нивните угос-
тителски објекти. 

Член 25 
Кој одбие да се подвргне на задолжително ле-

кување од алкохолизам односно од наркоманија, 
или од задолжително лекување од полни болести, 
или го одбегнува тоа лекување, или самоволно го 
прекине, 

ќе се казни со казна затвор до 60 дена. 

Член 26 
Кој се оддава на скитање надвор од местото на 

живеалиштето или престојувалиштето, 
ќе се казни со казна затвор до 60 дена. 

Член 27 
Кој врши препродавање на влезни билети за 

кино, културно-уметнички, спортски или други при-
редби по цена повисока од определената, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 

Член 28 
Кој се затекне да пита, 
ќе се казни со казна затвор до 30 дена. 

Член 29 
Кој се занимава или за награда вража, бае, 

прорекнува судбина, толкува соништа или врши 
слични измамувања, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 60 дена. 

Член 30 
Кој на јавно место со разни игри за пари 

(игра со три карти, кутии од кибрит или друго) 
измамува друго лице или без одобрение се зани-
мава со рулет, со слични на него направи или со 
други средства, 

ќе се казни со казна затвор до 60 дена. 

Член 31 
Кој игра комар или кој овозможува играње 

на комар, 
ќе се казни со парична казна од ЗОО до 500 

динари, 
или со казна затвор од 20 до 60 дена. 
Како комар, во смисла на став 1 на овој член, 

ќе се смета секое играње на комар за пари или 
други предмети од вредност. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од 500 до 5000 динари угости-
телска или друга организација, како и самостоен 
угостител, а со парична казна до 500 динари и 
одговорно лице на угостителска или друга органи-
зација. 
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Член 32 
Кој неовластено собира дбороволни прилози, 
ќе се казни со парична казна до ЗОО динари, 
или со казна затвор до 15 дена. 
За прекршок од став 1 на овој член ќе се 

казни организација на здружен труд или друга ор-
ганизација со парична казна до 5000 динари, а од-
говорното лице во тие организации со парична каз-
на до 500 динари. 

Член 33 
Кој неоправдано завлегува или неоправдано се 

задржува во заеднички простории (столбиште, по-
друм, заграден двор или ел.) на станбена зграда 
во која не е настанот, во двор или простории на 
училиште во кое не е ученик или во простории на 
Друга јавна зграда, 

ќе се казни со парична казна до ЗОО динари, 
или со казна затвор до 15 дена. 

Член 34 
Кој замачкува или на друг начин оштетува јав-

ни згради, јавни споменици или други јавни об-
јекти и инсталации, 

ќе се казни со парична казна до ЗОО динари, 
или со казна затвор до 15 дена. 

Член 35 
Кој неовластено или злонамерно, со расипување 

на инсталација или на друг начин оневозможи на 
друг нормално користење на станбени и други 
простории, како и на технички апарати и уреди, 

ќе се казни со парична казна до ЗОО динари, 
или со казна затвор до 15 дена. 

Член 36 
Кој на јавно место измачува, претоварува жи-

вотни или на друг лош начин постапува со нив, 
ќе се казни со парична казна до ЗОО динари. 

Член 37 
Кој без надзор, невнимателно или без заштитни 

средства држи опасни животни кои можат друг да 
престрашат или повредат, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари. 
Член 38 

Кој става или држи пред зграда или ограда 
односно на зграда или на ограда уред или пред-
мет што може да го повреди минувачот или да му 
нанесе некоја друга штета или кој, такви предмети 
исфрла на улица, 

ќе се казни со парична казна до ЗОО динари, 
или со казна затвор до 15 дена. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни ор-
ганизација на здружен труд или друга организа-
ција со парична казна до 3000 динари, а одговор-
ното лице во тие организации со парична казна до 
ЗОО динари. 

Член 39 
Кој неовластено пука од огнено оружје, пали 

ракети или сличен експлозивен или лесно запалив 
материјал, или на сличен начин го нарушува ми-
рот и безбедноста на граѓаните, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 

Член 40 
Кој на јавно место неовластено приреди огно-

мет, бакљада или слична приредба или не преземе 
мерки за безбедност во смисла на член 52 став 3 
од овој закон, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 
За прекршок од претходниот став ќе се казни 

организација на здружен труд или друга органи-
зација со парична казна до 3000 динари, а одго-
ворното лице во тие организации со парична казна 
до ЗОО динари. 

Член 41 
Раководител на угостителски објект или друго 

лице на кое му е доверено водење на угостителскиот 
објект ако пропушти да спречи нарушување на 
јавниот ред и мир и ако тоа можел да го стори 
без опасност по себе или друг, или ако не пријави 
на општинскиот орган за внатрешни работи нару-
шување на јавниот ред и мир во објектот, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари. 
Ако сторителот на прекршокот од претходниот 

став е самостоен угостител или друго лице на кое 
му е доверено водење на самостојниот угостител-
ски објект, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари, 
или со казна затвор до 30 дена. 

Член 42 
Родител или старател чие дете односно штите-

ник поради занемарено грижење врши прекршоци 
од овој закон, 

ќе се казни со парична казна до 500 динари. 
Член 43 

Кој во определен рок не го напушти подрачјето 
на општината на кого му е изречена заштитна 
мерка оддалечување од подрачјето на општината 
или за време на траењето на таа мерка се затекне 
без оправдани причини на подрачјето од кое е од-
далечен, 

ќе се казни со затвор до 30 дена. 

Член 44 
За прекршок од членовите: 5, 8, 10 до 12, 14, 

17 до 20, 22, 23, 26 до 30 и 33 од овој закон може 
да се изрече и заштитната мерка оддалечување од 
подрачјето на општината на која е извршен пре-
кршокот во траење од 30 дена до шест месеци. 

Заштитната мерка од претходниот став може 
да се изрече на лице за кое од околностите под 
кои прекршокот го извршило, мотивите, поранеш-
ниот живот, личните прилики и неговото држење 
може основано да се смета дека може повторно 
да изврши на исто подрачје некој од прекршоците 
од став 1 на овој член. 

Никој не може да биде оддалечен од подрач-
јето на општината во кое има живеалиште. 

Во решението за прекршокот ќе се определи 
рокот во кој обвинетиот ќе треба да го напушти 
подрачјето на општината на кое го сторил пре-
кршокот. Овој рок не може да биде покус од 12 
часа ниту подолг од три дена. Жалбата против 
ова решение не го одлага извршувањето на оваа 
заштитна мерка. 

Член 45 
За прекршок од чл. 5, 8, 10 до 14 и 17 до 23 

од овој Закон може на странец да му се изрече 
и заштитна мерка оддалечување од територијата на 
Југославија во траење до две години. 

Член 46 
За прекршок од чл. 22, 23, 27, 29, 31 и 32 од 

овој Закон ќе се изрече заштитна мерка одземање 
на парите и предметите што се употребени- за из-
вршување на прекршокот, прибавени со прекршо-
кот или настанале со извршувањето на прекршокот. 

Работниците на милицијата во случаите од 
претходниот став можат привремено да одземат 
пари и предмети и до донесување на решение да 
постапат со нив на начин утврден со закон. 

Член 47 
На лице кое поради оддавање на алкохол во 

пијана состојба или уживање на опивни дроги, сто-
ри повеќе прекршоци предвидени со овој закон 
за кои решенијата за казна станале правосилни 
може да му се изрече заштитна мерка задолжи-
телно лекување од алкохолизам односно од нар-
команија. 

Заштитната мерка задолжително лекување од 
алкохолизам односно од наркоманија се спроведува 
според прописите за извршување на кривичните 
санкции. 
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Член 48 
На лице кое се оддава на проституција (член 

22), а е заразено од полна болест, ќе му се изрече 
заштитна мерка задолжително лекување од полна 
болест. 

Задолжителното лекување се врши во здрав-
ствената установа определена во решението за пре-
кршок или за време на издржувањето на казната 
затвор. 

Здравствената установа која го вршела задол-
жителното лекување е должна по завршувањето 
или прекинувањето на лекувањето да го извести 
судијата за прекршоци кој ја изрекол оваа за-
штитна мерка. 

Член 49 
За прекршок од чл. 7, 24 и 41 од овој закон 

може на самостоен угостител да му се изрече за-
штитна мерка за забрана за вршење на угостител-
ска дејност во траење од 30 дена до една година. 

Член 50 
Под јавно место во смисла на овој закон се 

смета местото на кое е слободен пристап на неоп-
ределен број лица без какви и да било услови 
(улица, плоштади, патишта, излетнички места, при-
станишта, чекални, угостителски, трговски и за-
наетчиски дуќани и ел.) или под определени услови 
(спортски стадиони и игралишта, средства за јавен 
превоз, кино-сали, театарски и концертни сали, из-
ложбени простории, градини и ел.), како и други 
места кои во определено време служат за вакви 
намени (земјишта или простории во кои се одр-
жуваат јавни собори, приредби, натпревари и ел.). 

Ќе се смета дека прекршок од овој закон е 
извршен на јавно место кога дејствието е сторено 
на место кое во смисла на претходниот став не се 
смета за јавно место, ако е тоа достапно на пог-
лед од јавно место (балкон, тераса, дрво, столбишта 
и ел.) или ако последицата настапила на јавно 
место. 

Член 51 
Доброволни прилози можат да се собираат со 

одобрение од општинскиот орган на внатрешни 
работи, ако собирањето се врши на подрачје на 
општина односно од Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи, ако тоа се врши на подрачје 
на две или повеќе општини. 

Органот од претходниот став може да го одбие 
барањето за одобрение, ако најде дека собирањето 
на доброволните прилози може да внесе немир меѓу 
граѓаните или да го наруши јавниот ред и мир, 
како и ако не се оправда целта за собирање на 
доброволни прилози. 

Одредбата од став 1 на овој член не се одне-
сува на доброволните прилози што ги собираат оп-
штествено-политичките организации. 

Член 52 
Палење ракети и приредување на огномет, бак-

љада и слични приредби мора да се пријави на 
општинскиот орган за внатрешни работи на чие 
подрачје ќе се одржи приредбата најдоцна пет 
дена пред почетокот на приредбата. 

Во пријавата се наведува местото, времето и 
целта на палењето односно одржувањето на при-
редбата, бројот на факлите односно количеството 
на пиротехничките средства што ќе се употреби и 
мерките за безбедност што ќе се преземат. 

Пријавувачот е должен да ги спроведе мерките 
за безбедност што ги навел во пријавата, како и 
мерките што му ги определил општинскиот орган 
за внатрешни работи. 

Општинскиот орган за внатрешни работи на 
кого му е поднесена пријавата може да го забрани 
палењето на ракети односно одржувањето на при-
редбата, ако тоа го бараат причините на безбед-
носта. Писменото решение ќе се достави на прија-
вувачот најдоцна 48 часа пред одржувањето на 
приредбата. 

Член 53 
Одредбите од овој закон ќе се применуваат и 

во случаите кога со друг закон се утврдени исти 
видови на прекршоци и за нив е пропишана казна. 

Член 54 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за прекршоците против јав-
ниот ред и мир („Службен весник на СРМ" бр. 10/49, 
30/51, 19/56 и 16/65). 

Член 55 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

268. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАБА-
ВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ 

Се прогласува Законот за набавување, посе-
дување и носење оружје, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 'ДО и 11 јули 1972 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 10 и 11 јули 1972 година. 

Број 03-1809 
12 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ 

ОРУЖЈЕ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Оружје и муниција може да се набавува, по-

седува и носи според одредбите на овој закон. 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

воените лица, работниците на органите за внатре-
шни работи и припадниците на стражата на каз-
нено-поправните установи кога поседуваат и но-
сат оружје и муниција врз основа на посебни про-
писи. 

Одредбите на овој закон не се однесуваат на 
оружјето и муницијата што се набавува и посе-
дува за потребите на територијалната одбрана и 
цивилната заштита. 

Член 2 
Како оружје во смисла на овој закон се сме-

та огненото, воздушното, распрснувачкото и гасно 
оружје, како и ладното оружје. 

За огнено оружје се сметаат сите видови пуш-
ки, пиштоли и револвери, како и сите видови на-
прави кои под притисок на барутни гасови низ 
цевката исфрлаат зрно, кугла или сачма. 

За воздушно оружје се сметаат сите видови 
пушки, пиштоли и други направи кои под прити-
сок на воздух низ цевката исфрлаат зрно. 

За распрснувачко и гасно оружје се сметаат 
сите видови бомби и други направи кои содржат 
распрснувачка или гасна материја. 

За ладно оружје се сметаат боксери, бодежи, 
ками, мечеви, сабји, бајонети и други предмети 
на кои основната намена им е вршење напад, ка-
ко и предмети подобни за нанесување телесни 
повреди кога тие се носат на јавни собири и при-
редби, во јавни локали и на слични места. 



24 јули 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр.' 25 — Стр. 549 

Член 3 
Трофејно оружје е огнено и ладно оружје кое 

се чува како спомен од востанијата и ослобо-
дителните војни на нашите народи. 

Одредбите на овој закон за трофејното ору-
ж ј е се применуваат и на огненото и ладното ору-
ж ј е кое за нивниот сопственик претставуваат ли-
чен или семеен спомен. 

Член 4 
Старо оружје е огнено и ладно оружје што 

има историска или уметничка вредност или слу-
жи за уметнички, спортски или други слични при-
редби или е составен дел на народната носија, а 
кое повеќе не е во употреба. 

Член 5 
Под муниција во смисла на овој закон се 

подразбираат куршуми, патрони, фишеци, со за-
палка, запалки, зрна, сачми и барут. 

Член 6 
На државни органи, организации на здружен 

труд и други организации (органи и организации) 
и на граѓани може да им се дозволи набавување, 
поседување и носење на: 

1) војнички пушки, ловечки карабини, пишто-
ли, револвери, малокалибарски пушки и малока-
либарски пиштоли (оружје со олучени цевки) и 

2) ловечки пушки и воздушно оружје со ка-
либар над 4,5 мм. и со почетна брзина над 160 
м. во секунда (оружје со неолучени цевки). 

Член 7 
Забрането е набавување, поседување и носе-

ње на: 
1) огнено оружје што е направено специјално 

за вршење напад и оневозможување на неговото 
откривање (оружје со направи за пригушување 
на звукот, оружје со рефлектори за заслепува-
ње, оружје што има форма на предмет за општа 
употреба); 

2) распрснувачко и гасно оружје на кое основ-
ната намена му е вршење напад, и 

3) ладно оружје. 

И. Набавување, поседување и носење оружје 

Член 8 
Оружјето од член 6 од овој закон може да 

се набави само врз основа на одобрение од опш-
тинскиот орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи (општински орган за внатрешни ра-
боти). 

Одобрението од претходниот став важи 6 ме-
сеци од денот на издавањето. 

Член 9 
Одобрение за набавување оружје не може да 

се издаде: 
1) на малолетно лице; 
2) на лице кое душевно е заболено или е за-

останато во душевниот развој; 
3) на лице кое е осудено за кривично дело 

или е казнето за прекршок што го прави непо-
добно за поседување и носење на оружје или ука-
жува на можност за злоупотреба на оружјето или 
за време додека се води против тоа лице кри-
вична или прекршочна постапка за такво кри-
вично дело или прекршок. 

Општинскиот орган за внатрешни работи нема 
да издаде одобрение за набавување на оружје со 
олучени цевки ако утврди дека лицето кое под-
нело барање нема оправдана причина да поседува 
и носи такво оружје или ако тоа го налагаат ин-
тересите на јавниот ред и мир. 

Општинскиот орган за внатрешни работи мо-
же да одбие да издаде одобрение за набавување 
на ловечки пушки ако постои основана претпос-

тавка дека лицето кое поднесло барање ќе го зло-
употреби таквото оружје. 

Одобрение за набавување оружје од член 6 од 
овој Закон нема да се издаде на органи и орга-
низации кои со оглед на нивната дејност немаат 
потреба за обезбедување на имотот што им е да-
ден на користење. 

Одобрение за набавување војнички пушки и 
пиштоли може да се издаде само на органи и ор-
ганизации кои имаат организирана служба за обез-
бедување на имотот. 

Член 10 
Органите, организациите и граѓаните се долж-

ни во рок од 8 дена од денот на извршената на-
бавка на оружјето да го известат за тоа општин-
скиот орган за внатрешни работи заради реги-
страција на оружјето и издавање дозволи. 

Општинскиот орган за внатрешни работи на 
органите и организациите им издава дозвола за 
поседување на оружје, а на граѓаните дозвола за 
поседување и носење на оружје (дозвола за ору-
жје). 

Дозволите за оружје од претходниот став се 
издаваат на неопределено време. 

Член 11 
Не може да се одбие издавање на дозвола за 

оружје на органи, организации и граѓани на кои 
им било издадено одобрение за набавување, освен 
ако по издавањето на тоа одобрение настапи некој 
од случаите од член 9 од овој закон. 

Член 12 
На еден ловечки карабин, или на една ловеч-

ка пушка може да се издаде дозвола за оружје 
најмногу за три лица. 

Член 13 
Трофејно оружје може да се поседува само 

ако е пријавено во општинскиот орган за вна-
трешни работи заради евидентирање. 

Забрането е да се носи и да се употребува 
трофејното оружје и за ова оружје да се наба-
вува и држи муниција. 

Член 14 
Старо оружје може да се набавува без одо-

брение и да се поседува и носи без дозвола. 
Старото огнено оружје, што го поседуваат гра-

ѓани, треба да биде пријавено во општинскиот ор-
ган за внатрешни работи поради евидентирање. 

Забрането е старото оружје да се употребува 
како оружје и за ова оружје да се набавува, при-
готвува и поседува муниција. 

Член 15 
Воздушно оружје со калибар до 4,5 мм. и со 

почетна брзина од 130—160 м. во секунда може да 
се набавува без одобрение и да се поседува без 
дозвола. 

Оружјето од претходниот став не може да се 
употребува на јавни места или на места на кои 
може да се загрози безбедноста на луѓето со не-
говата употреба. 

Малолетници можат да носат и да употребуваат 
воздушно оружје од став 1 на овој член само 
под непосреден надзор од родител или старател 
или инструктор на стрелачка или друга органи-
зација. 

Член 16 
Дозволата за оружје за малокалибарска пуш-

ка, малокалибарски пиштол, ловечка пушка и 
воздушно оружје служи за набавување муниција 
за оружјето за кое е издадена дозволата за ору-
жје. 

Муниција за другото оружје со олучени цевки 
се набавува со одобрение од општинскиот орган за 
внатрешни работи кој ја издал дозволата за ору-
жје . 
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Член 17 
Сопственикот на оружјето од член 6 од овој за-

кон е должен да се грижи оружјето да биде во ис-
правна состојба, да го чува оружјето и муницијата 
и внимателно да ракува со оружјето, да не го 
употребува на јавни места или на места на кои 
со употребата може да ја загрози безбедноста на 
луѓето и особено да внимава оружјето и муни-
цијата да не е достапна на малолетници. 

Органите и организациите кои имаат дозвола 
за оружје се должни оружјето и муницијата да 
ги чуваат безбедно. 

Оружјето од член 6 на овој закон, освен вој-
ничка пушка, пиштол и револвер, може да се 
даде на послуга само на лице кое има дозвола 
за оружје за видот на оружјето што се дава на 
послуга. 

Член 18 
Орган и организации кои имаат дозвола за 

оружје можат да го доверат носењето на оружје-
то и муницијата на лица кои се подготвени за ра-
кување со оружје и ги исполнуваат условите ут: 
врдени во овој Закон. Носењето на војнички пуш-
ки и пиштоли може да се довери само на лица 
кои непосредно вршат работи на службата за обез-
бедување на имотот. 

Органите и организациите од претходниот став 
издаваат овластување на лица кои ќе го поседу-
ваат и носат оружјето што им е доверено. 

Овластувањето го заверува општинскиот орган 
за внатрешни работи. 

Лицата од став 2 од овој член можат да го 
носат оружјето и муницијата само за време на вр-
шењето на службата и не можат да ги изнесу-
ваат надвор од објектот или подрачјето што го 
обезбедуваат или чуваат. По исклучок, чуварите 
на посеви и шуми, ловишта и риболовни води 
кои не живеат на подрачјето што го обезбедуваат, 
можат да го изнесуваат оружјето и надвор од тоа 
подрачје и да го носат до своето место на .жи-
веење. 

Член 19 
Организација на здружен труд и друга орга-

низација која управува со ловиште може да го 
довери носењето и употребата на ловечки кара-
бин, ловечка пушка и воздушно оружје за кои 
има дозвола за оружје на лице за еднодневен лов 
на подрачјето на ловиштето. 

Организацијата од претходниот став му изда-
ва потврда на лицето кое ќе го носи и употребува 
оружјето. 

Член 20 
Стрелачките организации можат да даваат на 

употреба оружје и муниција само на своите чле-
нови за времето додека вежбаат или се натпрева-
руваат на стрелиште или на друг терен опреде-
лен за тоа. 

Ако магазинот за оружје на стрелачката орга-
низација не се наоѓа на стрелиштето или теренот 
определен за тоа, членовите на стрелачката орга-
низација мораат да имаат потврда за носење на 
оружјето до тие места, што стрелачката органи-
зација им ја издава со важење само за времето 
кога се врши вежбата односно натпреварот. 

III. Одземање на дозволата за оружје и муниција 

Член 21 
Оружјето и муницијата, како и дозволата за 

оружје ќе се одземат ако настапи некој од слу-
чаите од член 9 од овој закон, и ако орган или 
организација го доверила оружјето на лице кое 
не е подготвено за ракување со оружје. 

Во случаите од член 9 став 1 од овој закон 
може да се одземе трофејно оружје и старо огне-
но оружје што го поседуваат граѓани. 

Член 22 
Одземањето на оружјето и муницијата, како 

и на дозволата за оружје го врши општинскиот 
орган за внатрешни работи. 

По правосилноста на решението за одземање 
на оружјето и муницијата општинскиот орган за 
внатрешни работи ќе го повика сопственикот на 
оружјето односно органот или организацијата во 
рок од два месеца да најде купувач за одзе-
меното оружје и муниција. Ако сопственикот од-
носно органот или организацијата во овој рок не го 
продаде одземеното оружје и муниција, општин-
скиот орган за внатрешни работи ќе го предаде 
на организацијата на здружен труд овластена за 
промет со оружје заради комисиона продажба. На 
сопственикот на оружјето односно на органот и 
организацијата им припаѓа продажната цена на-
малена за износот на трошоците направени со ко-
мисиона продажба. 

IV .Продавање на оружје и муниција и поправање 
и преправање на оружје 

Член 23 
Организациите на здружен труд кои се ре-

гистрирани за промет на оружје и муниција на 
мало се должни во рок од 8 дена од денот на 
регистрацијата да го известат општинскиот орган 
за внатрешни работи за извршената регистра-
ција. 

Член 24 
Организациите од член 23 од овој закон мо-

жат да продаваат оружје и муниција само на др-
жавни органи, организации на здружен труд и 
други организации и граѓани кои имаат одобре-
ние за набавување на оружје и муниција. 

Организациите од претходниот став можат да 
им продаваат муниција на органи и организации 
и граѓани кои имаат дозвола за оружје за мало-
калибарска пушка, малокалибарски пиштол, ло-
вечка пушка или воздушно оружје врз основа на 
дозвола за оружје и тоа само за оружјето за кое 
е издадена дозволата за оружје. 

Член 25 
Организациите од член 23 од овој закон се 

должни да водат евиденција за набавеното и про-
даденото оружје и муниција по видови на ору-
жјето и муницијата. 

Член 26 
Организациите на здружен труд односно за-

наетчиските дуќани кои се регистрирани за по-
правање и преправање на оружје се должни во 
рок од 8 дена од денот на регистрацијата да го 
известат општинскиот орган за внатрешни рабо-
ти за извршената регистрација. 

Член 27 
Организациите и дуќаните од член 26 од овој 

закон можат да примаат заради поправање или 
преправање само оружје за кое е издадена доз-
вола за оружје. 

За поправеното и преправеното оружје орга-
низациите и дуќаните од претходниот став се дол-
жни да водат евиденција. 

Член 28 
Организациите од член 23 и организациите и 

дуќаните од член 26 од овој закон се должни ору-
жјето и муницијата да ги држат и чуваат без-
бедно. 

V. Н а д з о р 

Член 29 
Општинскиот орган за внатрешни работи вр-

ши надзор над чувањето, сместувањето, користе-
њето и продавањето на оружјето и муницијата во 
органите, организациите односно дуќаните од член 
18, 19, 23 и 26 од овој закон како и над воде-
њето на евиденцијата од член 25 и член 27 став 
2 од овој закон. 
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Член 30 

Ако граѓанин кој има дозвола за оружје или 
пријавено трофејно оружје го промени живеалиш-
тето, должен е во рок од 15 дена од доаѓањето 
во местото на новото живеалиште да го пријави 
оружјето на општинскиот орган за внатрешни ра-
боти. 

VI. Казнени одредби 

Член 31 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се каз-

ни за прекршок организација на здружен труд 
или друга организација: 

1) ако набави или поседува огнено оружје што 
е направено специјално за вршење напад и оне-
возможување на неговото откривање, распрсну-
вачко и гасно оружје на кое основната намена му 
е вршење напад или ладно оружје (член 7); 

2) ако без одобрение набави оружје (член 8) 
и муниција (член 24 став 1); 

3) ако за извршената набавка на оружје не го 
извести општинскиот орган за внатрешни работи 
или тоа не го стори во пропишаниот рок (член 
10 став 1); 

4) ако поседува оружје без дозвола за оружје 
кога за поседувањето на тоа оружје е потребна 
дозвола за оружје (член 10 став 2); 

5) ако поседува непријавено трофејно оружје 
или дозвола или нареди да се употребува или за 
ова оружје набавува или поседува муниција 
(член 13); 

6) ако нареди или дозволи да се употребува 
старо оружје како оружје, или за ова оружје на-
бавува, приготвува или поседува муниција (член 
14 став 3); 

7) ако нареди или дозволи да се употребува 
воздушно оружје на јавни места или на места на 
кои може со нивната употреба да се загрози без-
бедноста на луѓето (член 15 став 2); 

8) ако нареди или дозволи малолетник да но-
си и употребува воздушно оружје без непосреден 
надзор на инструктор на стрелачка или друга ор-
ганизација (член 15 став 3); 

9) ако не го чува безбедно оружјето и муни-
цијата (член 17 став 2 и член 28); 

10) ако нареди или дозволи на друг да се 
даде војничка пушка, пиштол или револвер на 
послуга или , да му се даде на послуга друго ору-
жје на лице кое нема дозвола за оружје (член 
17 став 3); 

11) ако довери да носи и употребува оружје и 
муниција лице кое не е подготвено за ракување 
со оружје или не ги исполнува утврдените со овој 
закон услови за поседување и носење оружје или 
довери војничка пушка или пиштол на лице кое 
не врши непосредно работи на службата за обез-
бедување на имотот (член 18 став 1); 

12) ако не издаде овластување на лице на кое 
му е доверено да поседува и носи оружје (член 
18 став 2); 

13) ако дозволи да се носи оружје спротивно 
на одредбите од член 19 од овој закон; 

14) ако дозволи употреба на оружје и муни-
ција на лице кое не е член или е член на стре-
лачка организација, но спротивно на одредбите од 
член 20 став 1 од овој закон; 

15) ако во определениот рок не го извести 
општинскиот орган за внатрешни работи дека се 
занимава со промет на оружје и муниција на ма-
ло (член 23) или со поправање или преправање на 
оружје (член 26); 

16) ако продаде оружје и муниција спротивно 
на одредбите од член 24 од овој закон; 

17) ако не води или не ја води уредно еви-
денцијата за набавеното и продаденото оружје и 
муниција или не ја води според видовите на ору-
жјето и муницијата (член 25); 

18) ако прими на поправање или преправање 
оружје за кое не е издадена дозвола за оружје 
(член 27 став 1); 

19) ако не води или не ја води уредно евиден-
цијата за поправеното или преправеното оружје 
(член 27 став 2); 

За прекршок од став 1 од овој член ќе се 
казни со парична казна до 500 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружен труд и 
на друга организација. 

За прекршок од став 1 точка 9, 15, 18 и 19 од 
овој член ќе се казни и поединец — сопственик 
на занаетчиски дуќан со парична казна до 2.000 
динари или со казна затвор до 30 дена. 

За прекршок од став 1 точка 1, 2, 4 до 7, 9, 
10 и 18 од овој член може да се изрече и заш-
титна мерка одземање на оружјето и муницијата. 

За прекршок од став 1 точка 9 до 11 и 13 
од овој член може да се изрече и заштитна мер-
ка одземање на дозволата за оружје во траење 
до три години. 

За прекршок од став 1 точка 16 до 19 од овој 
член може да се изрече заштитна мерка одзема-
ње на дозволата на промет со оружје и муниција 
односно за поправање и преправање на оружјето 
во траење до една година. 

Член 32 
Со парична казна до 500 динари или со казна 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок поеди-
нец: 

1) кој набави, поседува или носи огнено ору-
ж ј е што е направено специјално за вршење напад 
и оневозможување на негово откривање, распрсну-
вачко или гасно оружје на кое основната намена 
му е вршење напад, или ладно оружје (член 7), 
или носи предмети подобни за нанесување на те-
лесни повреди на јавни собири и приредби, во 
јавни локали и на слични места (член 2 став 5);-

2) кој без одобрение набави оружје (член 8) 
или муниција (член 24 став 1); 

3) кој поседува и носи оружје без дозвола за 
оружје кога за тоа е потребна дозвола за оружје 
(член 10 став 2), и 

4) кој на друг ќе му даде војничка пушка, 
пиштол или револвер на послуга или кој ќе даде 
на послуга друго оружје на лице кое нема дозво-
ла за оружје (член 17 став 3). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
изрече и заштитна мерка одземање на оружјето 
и муницијата. 

За прекршок од став 1 точка 4 од овој член 
ќе се изрече и заштитна мерка одземање на доз-
волата за оружје во траење до три години. 

Член 33 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни 

за прекршок поединец : 

1) кој за извршената набавка на оружје не го 
извести општинскиот орган за внатрешни работи 
или тоа не го стори во пропишаниот рок (член 
10 став 1); 

2) кој поседува непријавено трофејно оружје, 
го носи или употребува или за ова оружје наба-
вува и поседува муниција (член 13); 

3) кој поседува непријавено старо огнено ору-
ж ј е или употребува старо оружје како оружје 
или за ова оружје набавува, приготвува или по-
седува муниција (член 14 став 2 и 3); 

4) кој употребува воздушно оружје на јавни 
места или места на кои може со нивната употре-
ба да се загрози безбедноста на луѓето (член 15 
став 2); 

5) кој ќе даде на малолетник да носи или 
употребува воздушно оружје спротивно на одред-
бата од член 15 став 3 од овој закон или мало-
летник кој носи воздушно оружје без непосреден 
надзор од родител или инструктор на стрелачка 
или друга организација (член 15 став 3); 

6) кој ќе постапи спротивно на одредбата од 
член 17 став 1 од овој закон; 
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7) кој го носи оружјето и муницијата што 
му се доверени во време кога не ја врши служ-
бата или ги изнесува надвор од подрачјето или 
објектот што го обезбедува (член 18 став 3); 

8) кој носи оружје и муниција спротивно на 
одредбите од член 19 од овој закон; 

9) член на стрелачка организација кој носи 
оружје надвор од стрелиштето или друг терен 
определен за вежбање или натпревар без потврда 
од, стрелачка организација (член 20 став 2); 

10) кој во случај на промена на живеалиште-
то во пропишаниот рок не го пријави оружјето 
(член 30). 

За прекршок од став 1 точка 2 до 6 од овој 
член може да се изрече и заштитна мерка одзе-
мање на оружјето и муницијата. 

За прекршок од став 1 точка 6 од овој член 
може да се .изрече заштитна мерка одземање на 
дозволата за оружје во траење од три години. 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 34 
До донесувањето на посебни прописи одредби-

те од овој закон ќе се применуваат и на странски 
државјани и лица без државјанство кои постојано 
живеат или имаат одобрение за престој подолг од 
шест месеци во Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член 35 
Се овластува републичкиот секретар за вна-

трешни работи да донесе поблиски прописи за сме-
стувањето и чувањето на оружјето ка ј органите и 
организациите и за евиденцијата за прометот со 
оружје и муниција и поправеното и преправеното 
оружје, како и да пропише образец на дозволата 
за оружје. 

Член 36 
Оружните листови Издадени по досегашните 

прописи важат по влегувањето во сила на овој 
закон како дозволи за оружје. 

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

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

269. 
Врз основа на Амандман VI, точка 1, став 3, 

член 123 став 1, точка 6 од Уставот на СРМ и 
член 273 став 1 од Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 
11 јули 1972 година и на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, 
донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОП-

ШТЕСТВЕНО-НЕОПРАВДАНИТЕ СОЦИЈАЛНИ 
РАЗЛИКИ 

I 

Врз основа на исцрпниот претрес во работни-
те тела на соборите и на Собранието на СРМ на 
материјалот за општествено неоправданите соци-
јални разлики и на Преднацртот на резолуција за 
спречување и отстранување на општествено-неоп-
равданите социјални разлики и имајќи ги пред-
вид укажувањата на причините што доведуваат 
до создавање на општествено неоправданите соци-
јални разлики, нивните појавни форми, како и 
предлозите, мислењата и ставовите за овие поја-
ви изнесени во јавноста и во организациите на 
здружен труд, другите самоуправни организации 
и особено во општествено-политичките организа-

ции — Сојузот на комунистите, Социјалистичкиот 
сојуз, Сојузот на синдикатите и другите општес-
твено-политички и општествени организации, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија констатира: 

1. Постоењето на општествено неоправданите 
социјални разлики и особено нивното продлабо-
чување што влијае неповолно во нашето општес-
тво останува толку актуелен општествен проблем 
што може да има сериозно негативно влијание врз 
натамошниот развиток на самоуправните соција-
листички општествени односи. Поради тоа, праша-
њата во врска со елиминирањето на причините 
кои доведуваат до општествено неоправданите со-
цијални разлики и сузбивањето на појавните фор-
ми на овие разлики, во последно време се во 
центарот на вниманието на нашето општество и 
на активноста на сите организирани општествени 
сили. 

2. Постоењето на социјални разлики во нашето 
самоуправно социјалистичко општество, во кое ед-
на од основите на положбата и улогата на работ-
ниот човек е неговото право да ги користи резул-
татите на својот труд како поединец и како член 
на работната заедница во согласност со начелото 
„секој според способностите —• секому според тру-
дот", е законитост и реалност, па според тоа и ед-
на од компонентите на општествено-економската 
положба на работниот човек во општествената ре-
продукција и на самоуправните социјалистички 
односи. 

Меѓутоа, колку што постоењето на разликите 
што произлегуваат од реалната распределба спо-
ред трудот и се базираат врз начелата на взаем-
ност и солидарност и социјалистичкиот морал не 
е проблем на социјалистичките општествени одно-
си и на самоуправниот систем — толку се поли-
тички, економски и социјално апсолутно непри-
фатливи општествено неоправданите социјални 
разлики што имаат своја основа во злоупотребите 
на начелото на распределба според трудот, во 
искористувањето на поединечната и групната оп-
штествена положба, во монополската положба на 
пазарот и инфлацијата, во различните видови на 
општествено неморални дејанија, шпекулации, 
рента и слично и во бројните форми на против-
законски дејанија заради стекнување на матери-
јална корист. 

3. Општествено неоправданите социјални раз-
лики во процесот на остварувањето на идејните 
основи на социјализмот никако не можат да се 
сметаат како појави што произлегуваат или имаат 
основа во самоуправниот општествено-економски и 
политички систем. Нивната основна карактеристи-
ка е дека се последица, пред се, на нецелосното 
остварување на самоуправувањето, неефикасното 
дејствување на одделните форми низ кои тоа се 
остварува, како и неговото злоупотребување од 
поединци и групи; на искористување на недоизгра-
деноста на системот во одделни сфери и односи 
и дека во најголема мера значат непочитување на 
законите. 

Тие можат да егзистираат и поради недослед-
ното спроведување на самоуправните акти и недо-
волното самоуправно нормирање на односите, из-
весните празнини на прописите и несоодветната 
примена на законските и општествено-моралните 
санкции, како и поради недоволната ефикасност 
на државните, во прв ред на испекциските орга-
ни и на органите на прогонот, и на општествените 
акции и активности на организираните општес-
твени сили. Оваа неефикасност не ретко се добли-
жува до границата на општествената толерантност 
што води кон индивидуално и групно општествено 
засилување спрема законите и спрема општестве-
ните и моралните норми. 

Меѓутоа, неефикасноста во спречувањето и 
остранувањето на општествено недопустливите со-
цијални разлики не смее во самоуправното соција-
листичко општество да дојде до границата на која 
стануваат израз на аморален однос спрема меѓу-
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човечките односи и спрема ид еј ната суштина на 
социјализмот и односите во него што базираат на 
хуманост, солидарност и заемност. 

4. Појавите на шпекулација, корупција и зло-
употреба на општествената положба, вршењето на 
кривични дела и стопански престапи од користо-
љубие, појавите на шпекулативна спрега на опш-
тествениот и приватниот сектор со цел да се ос-
твари индивидуален или групен интерес, како и 
другите разни злоупотреби во располагањето со 
општествените средства, го поткопуваат нашиот 
самоуправен социјалистички систем. Тие како из-
вор на нееднаквост предизвикуваат посебна воз-
немиреност и основано негодување на јавноста. 
За тоа особено придонесуваат заостанувањето на 
организираната општествена и внатрешна контро-
ла на општеството и нејзината недоволна ефикас-
ност, слабостите на службите на надзорот и гоне-
њето и на органите на правосудството и недо-
статоците во казнената политика. 

II 

Тргнувајќи од основните принципи и целите 
на самоуправното социјалистичко општество и од 
уставните основи на нашиот општествено-економ-
ски и политички систем, Собранието смета дека 
за спречувањето и отстранувањето на општестве-
но неоправданите социјални разлики е неопходно: 

1. Самоуправувањето како доминантен општес-
твен однос и како основен продукционен однос да 
се остварува во неговата целосна содржина во 
сите области на здружениот труд за да се обезбеди 
решавачката улога и положба на работничката 
класа. 

На тој начин самоуправните општествени од-
носи ќе се афирмираат и развиваат како дости-
гање и интерес на работничката класа и како 
суштествен елемент на класната борба. Со тоа ра-
ботничката класа и сиот работен народ ќе спречат 
самоуправувањето да се користи како инструмент 
на групно-сопственичките или бирократските и 
технократските структури и ќе ги отстранат вли-
јанијата спротивни на самоуправувањето што 
имаат корени во различната положба на поединци 
и групи во општествената распределба на трудот, 
во приватизирањето на самоуправувањето и во рас-
полагањето со доходот. 

Остварувањето на вака утврдената општестве-
на и уставна положба на работничката класа и 
и на сите работни луѓе во самоуправниот систем 
претставува најефикасно средство за елиминира-
ње на основните причини за настанувањето на 
општествено неоправданите социјални разлики и 
за нивното отстранување. 

Нема сомневање дека оваа функција самоупра-
вувањето може да ја оствари само ако паралелно 
со јакнењето на формите преку кои се изразува, 
јакне и неговата материјална основа со развива-
ње на производните сили и на технологијата, со 
подигање на стручноста на работниците и со про-
ширување на обемот на општествената сопстве-
ност над средствата за производство, како и ре-
шавачката улога на работните луѓе во распола-
гањето со средствата на општествената репродук-
ција. 

Паралелно со напорите и мерките на сите орга-
низирани општествени сили за натамошна афир-
мација и целосно остварување на самоуправува-
њето, нужно е да се преземаат најенергични и 
навремени мерки од страна на надлежните орга-
ни и организации за спречување и отстранување 
на основните причини за настанување на општес-
твено неоправданите социјални разлики. 

2. Стопанскиот систем — режимот на цените, 
надворешно-трговскиот, девизниот, царинскиот, 
кредитно-монетарниот и даночниот систем — да 
се доизградува така што да им обезбеди на сите 
работни организации што поизедначени општи оп-
штествени услови за стопанисување и остварува-
ње на доходот. На тој начин ќе се спречи про-

длабочувањето на економските разлики што ре-
продукуваат општествено неоправдани социјални 
разлики, а кои се засновуваат особено на монопол-
ската положба, искористувањето на туѓиот труд 
или приватно-сопственичкото располагање со оп-
штествениот имот и на недоизграденоста на сто-
панскиот систем. 

Со мерките на економската политика треба да 
се обезбеди екстра-доходот, без оглед на основот 
по кој се создава, да се насочува кон јакнење на 
материјалната основа на здружениот труд и да се 
спречи неговото користење за општествено не-
оправдани високи лични доходи на вработените 
во соодветните дејности. 

Доизградувањето на стопанскиот систем и мер-
ките на економската политика треба да обезбедат 
и стабилни услови за стопанисување и да ги спре-
чат инфлаторните движења кои, исто така, при-
донесуваат за настанувањето на општествено не-
оправданите социјални разлики. 

Му се дава задача на Извршниот совет да 
преземе непосредно и преку меѓурепубличките ко-
митети неопходни чекори за забрзување на про-
цесот на доизградувањето на стопанскиот систем, 
водејќи сметка за општата политика што ја утврди 
Собранието и за неговите ставови по Општестве-
ниот план за развиток на Југославија во периодот 
1971—1975 година. 

Државните органи и органите на управување 
на организациите на здружен труд, на самоуправ-
ните интересни заедници и на општествените фон-
дови, како и сите други носители на стопански ак-
тивности се должни во своето дејствување стрикт-
но и доследно да ги применуваат мерките за ста-
билизација на стопанството и најенергично да ја 
спречуваат секоја појава и обид за нивно непо-
читување. 

Извршниот совет во рамките на правата и дол-
жностите на Републиката, да изготви предлог на 
систем на мерки и санкции со кои ќе се обезбеди 
остварувањето на стабилизационата политика. 

3. Работните заедници и органите на управу-
вање — работничките совети односно на нив соод-
ветните органи и колегиј а лните и индивидуалните 
извршни органи на работните организации во сите 
области — се должни, во сообразност со опште-
ствената положба на работниот човек и на на-
челото за распределба на доходот според резул-
татите на трудот утврдени и со Уставните аманд-
мани, да преземат неодложни мерки за отстра-
нување на сите причини што во распределбата на 
доходот и утврдувањето на личниот доход созда-
ваат општествено неоправдани социјални разлики, 
кои особено се изразуваат во: 

— примањето личен доход од две работни ме-
ста за исто работно време; 

•— неосновано високите хонорари по разни ос-
нови; 

— вработувањето на пензионери со високи пен-
зии; 

— несразмерно високите распони меѓу најни-
скиот и највисокиот личен доход; 

— постоењето личен доход што не обезбедува 
социјална сигурност на работникот; 

— битно различните износи на личните до-
ходи за еднаков труд; 

— неосновано високите разлики во личните до-
ходи на работниците со исти квалификации и на 
истоветни или приближно исти работни места; 

— несразмерно високиот личен доход на го-
лем број работници со пониски квалификации во 
високоакумулативните работни организации спре-
ма работниците со еден или повеќе степени пови-
сока квалификација од нив во трудоинтензивните 
и депресираните гранки и дејности; 

— тенденцијата на урамниловка и други слич-
ни појави на несразмерност во личниот доход што 
не е резултат на разликите во продуктивноста на 
трудот. 

Сите овие појави во својата суштина претста-
вуваат отстапување од начелото за наградување 
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според трудот и искористување на туѓиот труд и 
се спротивни на социјалистичките општествени од-
носи. За нивно отстранување во Републиката не-
опходно е да се афирмираат и доследно да се спро-
ведуваат општествените договори, самоуправните 
спогодби за распределба на доходот и личните до-
ходи. 

Стопанската комора на Македонија и другите 
видови здружување на работните организации, ка-
ко и Сојузот на синдикатите на Македонија и 
Извршниот совет, во сообразност со нивните функ-
ции и надлежности, треба да бидат иницијатори 
и носители на акциите за целосно и доследно ос-
тварување на општествените договори и самоуправ-
ните спогодби. 

Се задолжува Републичкиот секретаријат за 
труд да го следи спроведувањето на општестве-
ните договори и на самоуправните спогодби и за 
тоа да му поднесува на Собранието извештаи. 

4. Другите примања надвор од редовниот ли-
чен доход, а имено: примањата по основ на дого-
вор за дело, хонорарна работа, прекувремена ра-
бота, дневници за службени патувања, теренски 
додаток, надоместок за одвоен живот од семејство-
то, провизии и ел., треба неодложно да се сведат 
во реални граници, неопходни за дејствувањето 
на органите и организациите и во општествено-
прифатливи износи. Посебно треба да се преис-
пита основаноста за натамошно задржување на 
правото на надоместок за употреба на сопствено 
возило за службена работа. 

За оваа цел сите органи на управување треба 
со самоуправни акти, во согласност со мерилата 
и критериумите утврдени со општествените дого-
вори и со самоуправните спогодби, да ги утврдат 
основите, условите и височината на овие прима-
ња, како и да оневозможат арбитрерно и дискре-
ционо одлучување од страна на поединци за ко-
ристење на средствата за оваа намена. 

Во органите и организациите во кои исплате-
ните примања по овој основ не се засновани врз 
прописите и општите акти на органите и орга-
низациите, па поради тоа претставуваат незакон-
ско примање, да се поведе постапка против ли-
цата што извршиле злоупотреба. 

Со изменување и дополнување на соод-
ветните прописи треба да се оневозможи едновре-
меното засновување редовен работен однос во две 
или повеќе организации односно органи и зло-
употребите на различните видови дополнителна 
работа (хонорарна работа, договор за дело и слично). 

Со даночната политика и со други мерки тре-
ба да се дестимулира ангажирањето на хонорарни 
работници и вработувањето во редовен работен 
однос на пензионери. 

Извршниот совет и надлежните републички 
органи на управата, во договор и со соработка со 
надлежните органи на федерацијата и со соод-
ветните органи на другите републики и на покра-
ините, да покрене иницијатива за преиспитување 
на прописите со кои се регулирани статусот и на-
чинот на ангажирање на трговските патници и 
накупците и системот на нивното наградување, за-
ради попрецизно уредување на овие прашања од-
носно заради ограничување на вршењето на овие 
дејности, со цел да се оневозможи остварувањето 
на несразмерно високи приходи по овој основ и 
да се спречат појавите на корумпирање на де-
ловните партнери. 

Освен тоа, при нормативното уредување на 
овие примања треба да се оценат основите за вове-
дување на посебно одобрение за хонорарна и пре-
кувремена работа, како и можноста за тоа некои 
од давањата по овие основи да се исплатуваат во 
целост на товар на доходот, а не од материјал-
ните трошоци, како што е случај сега. 

5. Трошоците за репрезентација треба да се 
сведат на мерка што општествено го оправдува неј-
зиното користење како неопходна форма на ко-
муникативност меѓу деловни партнери, а за ко-
ристењето на средствата за репрезентација што по-

веќе да одлучуваат колегиј алните органи на уп-
равување. Средствата за репрезентација да се ко-
ристат само во согласност со деловните резултати 
на работната организација, а да се забрани давање 
на предмети од поголема вредност во вид на репре-
зентација. Ова, исто така, се однесува и на трошо-
ците за прослави и подароци што се даваат на по-
единци по разни поводи. За таа цел, со самоуправни 
одлуки да се утврдат основите и условите за репре-
зентација и височината и намената на средствата за 
репрезентација, како и да се забрани користењето 
на овие средства во случаи и по поводи што не-
маат врска со деловноста. 

Со овие акти да се утврди обврска на раковод-
ните работници што имаат право да располагаат 
со средствата за репрезентација, да поднесуваат 
периодични извештаи пред органите на управу-
вањето за употребата на тие средства. 

6. Вршењето на дејностите со самостоен личен 
труд со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓаните треба позабрзано да се сообрази со Устав-
ните амандмани. За таа цел Извршниот совет тре-
ба да поднесе предлог за донесување на закони 
со кои, меѓу другото, ќе се утврдат условите, обе-
мот и начинот на нивното вршење, контролата над 
вршењето на дејностите, како и изедначувањето 
на обврските на граѓаните што вршат вакви деј-
ности со обврските на соодветните видови деј-
ности во општествениот сектор. 

Во овој поглед посебно да се подложат на оце-
на сегашните решенија за ангажирање на гра-
ѓани за продажба на производи на работни ор-
ганизации, за отстапување на деловни единици и 
простории на граѓани, како и за вршење на при-
ватна дејност во областа на прометот. 

7. Во однос на претпријатијата основани од 
група граѓани треба да се преземе акција за ме-
нување на постојните прописи заради заострување 
на условите под кои можат да се основаат вакви 
претпријатија, да се бара мислење од надлеж-
ната стопанска комора за општествената оправда-
ност на постоењето на секое претпријатие од ва-
ков вид, како и да се забрани постоењето на вак-
ви претпријатија во областа на прометот. 

8. Во областа на прометот со земјиште треба 
во општините да се утврди јасна политика за 
уредувањето и користењето на градежното неиз-
градено земјиште, како и да се подложат на те-
мелна оценка сегашните прописи со цел да се 
отстранат сите недоречености, недоследности и 
празнини во поглед на утврдувањето на виси-
ната на правичниот надоместок, еднаквиот трет-
ман на граѓаните, постапката за утврдување на 
надоместокот, бројот на парцелите што се оставаат 
на користење на поранешните сопственици, како 
и за арбитрерна оценка и одлучување од орга-
ните на општинските собранија. Освен тоа, би 
требало да се предвиди учество на јавниот пра-
вобранител во постапката при договорно утврду-
вање на надоместокот. 

Посебно треба да се пристапи кон изработу-
вање на прописи што ќе оневозможат посреден 
шпекулативен промет на национализираат© зе-
мјиште од страна на нивните поранешни сопстве-
ници преку отстранување со надоместок на зем-
јиштето, продавање на започнат објект на него и 
градење на станбени објекти, со друго лице. Со 
оглед на тоа што овој вид на промет иако беше 
забранет, се покриваше со формално исправни 
документи, надлежните органи треба да покренат 
постапка за оцена на стварната нивна усогласе-
ност со законите и другите прописи. 

Даночната политика во оваа област треба да 
се преиспита со цел да се зафаќа рентата што 
ја создале мерки или вложувања на општеството. 

Заради спречување на неосновано користење 
на рентата со промена на карактерот и намената 
на земјиштето треба да се пристапи кон оцена на 
потребата од проширување на градежните реони 
во градовите и за експропријација на земјиштето 
во туристичките места. 
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Општините, со целосно разработена и јасна 
политика во врска со уредувањето и користењето 
на градежното земјиште и издавањето на локации 
за градба треба да создадат еднакви и објекти-
визирани услови и критериуми со кои сите физич-
ки и правни лица ќе бидат ставени во еднакви 
услови при добивањето на локации за трајно или 
привремено користење на градежното земјиште. 

9. Во областа на користењето, изградбата и 
прометот на станови и станбени згради неопходно 
е да се преземе следното: 

а) да се отстранат празнините во постојните 
прописи во поглед на користењето два стана од 
едно семејство; 

б) да се спроведува доследно Законот за на-
ционализација ,како и да и се предложи на Со-
јузната скупштина да ги преиспита одредбите на 
овој закон со кој е овозможено едно лице да има 
во лична сопственост два поголеми или три помали 
станови; 

в) надлежните државни органи и органите на 
организациите на здружен труд и на другите ор-
ганизации да преземаат ефикасни мерки за спре-
чување на сите злоупотреби со станарското пра-
во, а со пропис да се утврди како кривично дело 
продавањето на станарско право на стан во опш-
тествена сопственост; 

г) да се пристапи кон донесување на прописи 
со кои ќе се утврди поимот и третманот на викенд-
куќа и вила за одмор; 

д) надлежните државни органи и органите на 
управувањето на организациите на здружен труд 
и на другите организации доследно и целосно да 
го спроведуваат Законот за условите и начинот 
на продажбата на станови и станбени згради во 
општествена сопственост; 

ѓ) во областа на кредитирањето на станбената 
изградба, работните организации и банките би 
требало, врз основа и во рамките на општествен 
договор да утврдат решенија со кои ќе се елими-
нираат досегашните недостатоци и деформации во 
оваа област. За таа цел треба особено: 

— да се утврди диференцирано кредитирање 
во согласност со начелото на заемност и солидар-
ност во зависност од приходите по член на дома-
ќинство, со бенефицирање на работниците Со по-
ниски приходи; 

— да се предвиди задолжително лично учес-
тво, со исклучок на работниците со ниски при-
ходи; 

— да се утврдат критериуми и мерила со кои 
ќе се оневозможи ненаменско трошење на сред-
ствата за станбена изградба, нивно користење за 
изградба на луксузни станбени згради и станови 
односно на повеќе станови во лична сопственост 
и за изградба на викенд-куќи и вили за одмор; 

е) во политиката на станбената изградба, врз 
самоуправни основи и по пат на општествено до-
говарање и самоуправно спогодување и врз наче-
лата на заемност и солидарност, преку здружу-
вање на дел од средствата за станбена изградба 
да се обезбеди побрзо решавање на станбените 
прашања на работниците со ниски лични доходи 
и во ниско акумулативните гранки, дејности и ра-
ботни организации; 

ж) да се изгради систем на диференцирано 
субвенционирање на станарините според прихо-
дите по член на домаќинство; 

з) да се преиспитаат прописите што се одне-
суваат на претпријатијата за управување и стопа-
нисување со станбените згради и становите во оп-
штествена сопственост од аспект на нивниот ста-
тус и овластувања, а со цел да се обезбеди пого-
лемо и понепосредно учество и влијание на ста-
нарите и на општествената заедница во управува-
њето со станбени згради и становите и во распо-
лагањето со средствата. 

10. Заради отстранување на деформациите во 
изградбата и користењето на деловните просто-
рии, треба да се преземат следните мерки: 

а) доследно да се спроведе Законот за нацио-
нализација во поглед на деловните простории и 
згради, изградени по неговото донесување; 

б) да се оневозможи изградбата на деловни про-
стории во лична сопственост спротивно на Законот 
за национализација. Во случаите кога со урба-
нистичкиот план е предвидено во станбени згра-
ди во лична сопственост да се градат и деловни 
простории, нив можат да ги градат само општи-
ните или овластени работни организации; 

в) да се испита можноста за законско уреду-
вање на издавањето под наем деловните просто-
рии во лична сопственост преку работна органи-
зација, под истите услови под кои се издаваат 
под наем деловните простории во општествена соп-
ственост. 

11. За да се отстранат недостатоците во даноч-
ната политика и во нејзиното остварување, како 
и да се изгради ефикасен даночен систем, ќе 
треба: 

а) да се преиспита целокупниот систем на ода-
ночување на граѓаните за да се утврдат реше-
нија кои одговараат на сегашните општествени 
односи и со кои ќе се оневозможува создавањето 
на општествено неоправдани социјални разлики; 

б) Извршниот совет, во соработка со надлеж-
ните сојузни органи и со соодветните органи на 
републиките и покраините, да покрене иницијати-
ва за воведување на евиденција на недвижниот 
имот и на приходите на граѓаните спрема местото 
на живеење, односно во органот или организа-
цијата во која е вработен даночниот обврзник; 

в) да се врши реално утврдување на основи-
цата за оданочување на занаетчиите, превозници-
те, земјоделците и другите лица што вршат при-
ватна дејност; 

г) да се обезбеди ефикасно спроведување на 
прописите за оданочување на граѓаните, а по-
себно на нивниот вкупен приход и повикување на 
одговорност на сите лица што ги повредиле тие 
прописи; 

д) испитувањето на потеклото на имотот со 
сите негови последици треба да претставува ре-
довна функција на надлежните органи и не смее 
да има карактер на кампања или посебен однос 
спрема одделни личности. Во таа смисла ова ис-
питување треба да се врши во однос на сите гра-
ѓани за кои постои основано сомневање дека ги 
прикривале приходите или на друг незаконски 
начин спечалиле имот. 

12. Во областа на образованието и воспитува-
њето, со цел да се создадат еднакви услови за во-
спитување и школување на сите лица и младин-
ци и за изразување на индивидуалните способ-
ности без оглед на нивната материјална полож-
ба, неопходно е: 

а) со мерките на развојната општествено-еко-
номска политика и со други мерки да се созда-
ваат можности за што подоследно и поцелосно 
остварување на уставната обврска на Републиката 
да се грижи за изедначување на условите за об-
разование во сите подрачја; 

б) да престане незаконското наплатување на 
„школарина" и другите давачки од таков вид за 
упис и школување во средните училишта и во 
училиштата за квалификувани работници, како 
и да се преиспитаат основаноста и височината на 
таксите за полагање на вонредни и приватни ис-
пити во сите видови училишта; 

в) да се испитаат можностите за поевтинува-
ње на учебниците и учебните помагала, како и 
да се пристапи кон обезбедување бесплатни учеб-
ници преку формирање на училишни фондови на 
книги што би ги користеле, пред се, децата од се-
мејствата со ниски приходи; 

г) да се изгради систем на кредитирање и 
стипендирање на учениците од средните училишта 
што ќе овозможува редовно школување под исти 
услови во поглед на успехот на децата што по-
текнуваат од семејства со ниски приходи; 

д) да се внесат измени во системот на стипен-
дирање и кредитирање на студентите, така што 
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условите за добивање на кредит односно стипен-
дија да се диференцираат на начин кој ќе обез-
беди зголемување на бројот на студентите од ра-
ботничките семејства со ниски приходи, што ги 
исполнуваат условите во поглед на успехот. 

Покрај тоа, за да се спречат појавите на зло-
употреби и деформации во доделувањето на сти-
пендии од страна на одделни работни организации, 
треба со општествени договори и самоуправни спо-
годби да се обединат средствата за оваа намена 
во општината и од нив да се доделуваат стипен-
дии под еднакви услови и критериуми, во соглас-
ност со потребите од кадри на органите и орга-
низациите; 

ѓ) постојано да се посветува грижа за обез-
бедување средства за натамошно подигање на уче-
ничкиот и студентскиот стандард, односно за из-
градба и опремување на ученички и студентски до-
мови; 

е) системот на прием на ученици и студенти 
во домовите треба да обезбеди, при еднакви ус-
лови во поглед на успехот, првенствено право на 
учениците и студентите од семејствата со ниски 
приходи; 

ж) да се пристапи кон разгледување на мож-
ностите и условите за дисперзија на високошкол-
ските установи во поголемите градски центри во 
Републиката. 

13. Во областа на детската и здравствената за-
штита, пензиското и инвалидското осигурување, 
неопходно е да се преземат следните мерки: 

а) во областа на детската заштита сите оп-
штествени фактори треба да вложуваат напори 
и да преземаат мерки за елиминирање на сите ви-
дови диференцирање на децата по основ на нив-
ната социјална структура и материјалните мож-
ности на нивните родители. За таа цел, врз наче-
лата на заемност и солидарност, треба да се из-
најдат и да се искористат можности за поуспешен 
развој на сите форми на детската заштита, за 
изградба на нови и проширување на постојните об-
јекти за дневен престој, исхрана и рекреација на 
децата, за изедначување на условите за користе-
ње на објектите за детска заштита од сите деца 
преку диференцирано учество на родителите во 
трошоците за нивното користење односно преку 
создавање на можности за бесплатно користење на 
овие објекти од деца чии родители имаат многу 
ниски приходи по член на семејството. Исто така. 
треба да се вложуваат постојани напори и да се 
создаваат материјални услови за усогласување на 
детскиот додаток со трошоците на животот; 

б) во областа на здравствената заштита нуж-
но е да се вложуваат натамошни напори за пора-
мномерен развој на мрежата на здравствените ус-
танови во сите подрачја на Републиката, како и 
да се поддржуваат и поттикнуваат процесите на 
интеграција на здравствените установи, заради соз-
давање на услови за поефикасна и поквалитетна 
здравствена заштита на населението; 

в) во областа на пензиското и инвалидското 
осигурување треба да се создаваат услови и да 
се преземаат мерки за зголемување на најниските 
пензии и инвалиднини на ниво што ќе ја гаран-
тира социјалната сигурност и стабилност на ко-
рисниците на такви пензии и инвалиднини. Исто 
така, треба да се вложуваат напори за поголемо 
стимулирање на работните организации и орга-
ните за вработување на инвалидизираните лица; 

г) во областа на социјалната заштита да се на-
стојува да се подобри материјалната егзистенција 
на лицата неспособни за работа и материјално 
необезбедени. 

14. Со мерките на економската политика тре-
ба да се обезбедуваат услови за подинамичен и 
економски оправдан пораст на вработеноста и за 
постојано ублажување на безработноста, која е 
еден од значајните извори на социјалните раз-
лики. 

Во оваа област треба, исто така, преку склу-
чување и доследно спроведување на општествени 

договори, да се утврдат критериуми со кои ќе се 
обезбеди приоритетот при еднакви услови на ра-
ботници од семејства без приходи или со ниски 
приходи, како и критериуми за вработување во 
странство. 

Со оглед на тоа што определени социјални про-
блеми во Републиката настануваат поради брзите 
процеси на миграција на населението од село во 
град, неопходно е поактивна политика во областа 
на земјоделството во поглед на подобрувањето на 
општите услови за живеење, цените на земјодел-
ските производи, даночната политика, развојот на 
здравствените и образовните институции и друго, 
заради смирување на процесите на миграцијата 
и нивно сведување во- рамките на реалните мож-
ности на заедницата да обезбеди услови за вра-
ботување и живеење во градовите. 

Органите на управување, државните органи 
и општествено-политичките организации треба да 
се залагаат најнепосредно и решително за дослед-
ност и законитост во спроведувањето на конкур-
енте, за да се отстранат сите деформации и во 
случаите кога се покриваат со формално закон-
ско постапување. Покрај тоа, со соодветните про-
писи треба да се утврдат соодветни санкции про-
тив прекршителите што не ги почитуваат пропи-
сите за конкуренте и да се обезбеди нивно дослед-
но применување. 

Надлежните органи на работните организации 
и на општествено-политичките заедници да обез-
бедат доследна примена на Законот за примање 
приправници. 

Да се проучи материјалната положба на вре-
мено невработените и да се испита можноста за 
зголемување на висината на паричниот надомест 
на лицата кои имаат право на таков надоместок. 

15. Органите на управувањето, државните ор-
гани и општествено-политичките организации тре-
ба да преземат мерки за сменување на лица што 
се осудувани за кривични дела од користољубие 
и за кривични дела против народот и државата, 
кои заземаат раководни положаи или работни ме-
ста што можат да ги искористат за вршење на ис-
ти или слични кривични дела, односно да дејству-
ваат против интересите и безбедноста на општес-
твената заедница, како и да го спречуваат поста-
вувањето на овие лица на такви положаи однос-
но работни места. 

Ш 

Им се дава задача на републичките органи на 
управата да ги преиспитаат сите закони и други 
прописи кои содржат одредби што можат да ус-
ловат настанување на општествено неоправдани 
социјални разлики и да предложат решенија со 
кои ќе се отстранат празнините и недоследностите 
во нив. 

Републичките органи на управата при изготву-
вањето на предлозите на законите и Извршниот 
совет при нивното утврдување треба да предла-
гаат решенија што ќе го спречуваат настанува-
њето на општествено неоправдани социјални раз-
лики и што ќе обезбедуваат доследно реализирање 
на начелата на заемност и солидарност. 

Извршниот совет ќе ја усогласува работата 
на органите и во овој поглед. 

На ист начин треба да постапат општините 
и работните организации со своите постојни про-
писи односно општи акти, како и при донесува-
њето на нови прописи односно општи акти. 

IV 

Органите на управата, јавните обвинителства 
и правобранителства, судовите, даночните, инспек-
циските и другите овластени органи и служби се 
должни, секој во рамките на својот делокруг, во 
сообразност со оваа Резолуција и со Акционата 
програма на Извршниот совет, најенергично да 
дејствуваат заради остварување на оној дел од 
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своите функции што придонесува за ефикасното 
спречување и отстранување на причините и по-
јавите на општествено-неоправданите социјални 
разлики. 

Надлежните органи се должни неодложно и 
ефикасно да покренат постапка и да ја утврдат 
одговорноста на сите носители на деформации и 
повреди на законите и другите прописи кои имаат 
обележја на стопански криминал, стопански прес-
тап или прекршок. Се задолжува Републичкиот 
секретаријат за правосудство да го известува Со-
бранието за активностите во овој поглед. 

Овие органи се должни енергично да се спро-
тивставуваат на сите обиди на спречување или 
недозволено мешање во работата на инспекциски-
те органи, органите на прогонот и правосудните 
органи, како и да преземаат енергични мерки про-
тив носителите на таквите појави. 

На одговорност треба да се повикуваат и ли-
цата што работат во овие органи кои не ги спро-
ведуваат доследно прописите или кои не ја вр-
шат својата функција во согласност со прописите. 

. V 

Органите на управување на работните орга-
низации, самоуправните интересни заедници, на 
општествените фондови и на другите самоуправни 
организации и државните органи треба да презе-
мат непосредни акции за утврдување на причи-
ните за општествено неоправданите социјални раз-
лики и да утврдат мерки за нивно отстранување, 
како и за повикување на општествена, морална 
и кривична одговорност на носителите на појавите 
преку кои се изразуваат овие разлики. 

Мерки за спречување и сузбивање на овие 
разлики и на сите други видови злоупотреби на 
општествените средства, како и против носители-
те на овие појави, се должни во прв ред да пре-
земаат раководните лица во овие органи и орга-
низации. 

Органите на управувањето и другите надлежни 
органи треба да ги повикуваат на одговорност ра-
ководните лица што дозволиле во организациите 
односно во органите со кои раководат да се вршат 
незаконски и антисоцијалистички дејанија пора-
ди несовесно вршење на својата должност, иако 
не биле непосредно вмешани во тоа. 

Општинските собранија и нивните органи тре-
ба непосредно да се ангажираат во отстранување-
то и спречувањето на злоупотребите од секаков 
вид и на негативните појави, како и да покре-
нуваат иницијативи за повикување на одговор-
ност, вклучувајќи го и сменувањето од функци-
јата, на нивните носители. 

Органите на управувањето треба да преземат 
посебни мерки за зајакнување на внатрешната кон-
трола и тоа како преку обратување на посебни 
органи, така и преку ангажирање на секој член 
на работната заедница во вршењето на внатреш-
ната контрола. 

VI 

Извршниот совет и општинските собранија ќе 
преземат неопходни мерки за организационо, кад-
ровско и стручно зајакнување на инспекциските 
и другите служби на контрола, надзор и прогон 
и ќе им обезбедат услови за ефикасно, навремено 
и експедитивно вршење на нивните надлежности. 

VII 

Извршниот совет до крајот на септември^ 1972 
година да донесе акциона програма со која ќе ги 
утврди непосредните и долгорочните задачи на 
републичките органи на управата во остварува-
њето на оваа резолуција, како и акциите што тој 
ќе ги преземе за спречување и отстранување на 
општествено неоправданите социјални разлики. 

VIII 4 

Собранието смета дека отстранувањето на оп-
штествено неоправданите социјални разлики како 
трајна компонента на социјалистичките општестве-
ни односи и на оваа резолуција ќе бидат успеш-
но остварувани со јакнење на самоуправувањето 
во сите сфери на општествениот живот и со не-
говото ефикасно остварување; со јакнење и оства-
рување на одговорноста на сите носители на опш-
тествени функции; со заедничка акција на сите 
државни и самоуправни органи и организации оп-
штествени сили, како и со непосредно учество и 
ангажирање на работните луѓе и граѓаните. 

Собранието укажува дека е неопходна цврста 
решеност на општеството во целина да се фати 
во костец со сите појави кои го деградираат сис-
темот и го попречуваат позабрзаниот развој на са-
моуправните социјалистички односи. Поради тоа, 
Собранието смета дека интервенцијата на субјек-
тивните организирани сили не само што не прет-
ставува недозволено мешање во дејствувањето на 
органите и организациите, туку значи општествена 
неопходност и ефикасно остварување на нивните 
функции. Исто така и мерките на државните ор-
гани и нивните акции во оваа област не значат 
суспендирање на самоуправувањето како систем, 
туку се придонес во неговото потврдување и јак-
нење, зашто го ослободува од оние манифестации 
што го деформираат. 

Собранието смета дека само со мерките што 
се во негова надлежност и во надлежност на Из-
вршниот совет и на другите републички органи 
не можат да се обезбедат целосни резултати во 
спречувањето и отстранувањето на причините и 
изворите на општествено неоправданите социјални 
разлики и последиците од нив. Поради тоа, Со-
бранието ги поддржува напорите на сите опш-
тествено-политички фактори во Републиката во 
преземањето на акциите и спроведувањето на мер-
ките што се насочени кон спречување на наста-
нувањето и отстранувањето на општествено не-
оправданите социјални разлики. 

Со оглед на тоа што успешното остварување 
на оваа задача претпоставува преземање на многу 
мерки што се во надлежност на општините, орга-
низациите на здружениот труд и нивните асоци-
јации, интересните заедници и другите органи-
зации и органи, Собранието смета дека е неопход-
но да се обезбеди координирана активност на си-
те надлежни и заинтересирани органи и орга-
низации заради усогласување на ставовите и за-
едничко преземање на мерки и активности. 

Собранието смета дека е неопходно општин-
ските собранија, организациите на здружен труд 
и другите самоуправни организации да донесат 
свои програми за спречување и отстранување на 
општествено неоправданите социјални разлики. 

IX 

Извршниот совет ќе го следи остварувањето на 
оваа резолуција и ќе го известува Собранието за 
резултатите од нејзиното спроведување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1835 / 

12 јули 1972 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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270. 
Врз основа на член 1 од Законот за утврду-

дување на износот на девизите за потребите на 
републиките и автономните покраини во 1972 годи-
на („Службен лист на СФРЈ, бр. 25/72), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 
11 јули 1972 година и на седницата на Стопан-
скиот собор, одржана на 10 јули 1972 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ЗА 1972 ГОДИНА 
1. Девизите за потребите на Социјалистичка 

Република Македонија во 1972 година, утврдени 
согласно со Законот за утврдување на износот на 
девизите за потребите на републиките и автоном-
ните покраини во 1972 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 25/72), и точка 2 од Одлуката за рас-
поредот на девизите утврдени за потребите на Фе-
дерацијата за 1972 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 60/71), во вкупен износ од 36.473.900 динари, ќе 
се користат за стоковни и нестоковни плаќања 
за потребите на републичките органи, општинските 
собранија, установите, општествените организации 
и граѓанските правни лица, и тоа: 
— за стоковни плаќања во износ од 29.475.000 дин. 
— за нестоковни плаќања во износ од 6.150.000 дин. 
— за намирување на непредвидени и 

недоволно предвидени расходи 
(резерва) во износ од 848.900 дин. 
Износите на девизите доделени на одделни ко-

рисници се утврдени со посебен распоред, кој е 
составен дел на оваа одлука. 

2. За користењето на средствата од резервата 
одлучува Извршниот совет. Извршниот совет може 
да му го пренесе правото за располагање со ре-
зервата до висина од 8.000 динари на Републич-
киот секретаријат за финансии. 

3. Од вкупниот износ на девизите, утврдени со 
точка 1 од оваа одлука може да се користат 72 
отсто во девизи кои се од значење за одржување 
на ликвидноста на меѓународните плаќања, а 28 
отсто во други девизи. 

Извршниот совет може, придржувајќи се за 
соодносот од претходниот став, да одобрува ко-
ристење на девизите на одделни корисници и во 
сооднос поинаков од односот определен во став 1 
на оваа точка. 

4. Се овластува Извршниот совет да врши пре-
несување на распределените износи на девизи во 
резервата, по претходно прибавена согласност од 
корисниците, доколку не ќе можат да ги искорис-
тат распределените девизни средства според оваа 
одлука. 

5. Извршниот совет на СРМ, на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија ќе му под-
несе извештај за користењето на девизите според 
оваа одлука до 30 април 1973 година. 

6. Утврдениот износ на девизите, според оваа 
одлука, на Универзитетот во Скопје, ќе го распо-
реди по факултети Универзитетот во Скопје. 

7. Износите на девизите што се искористени во 
1972 година до донесувањето на оваа одлука се 
засметуваат во износите на одделни корисници ут-
врдени со посебниот распоред. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03—1805 
12 јули 1972 година 

С к о п ј е 
Претседател 

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

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА НА 
ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ 

Ре
д.

 
бр

. 

К О Р И С Н И К Износ во динари по 
курс 1 САД $=17 дин. 

1 2 3 

1. Собрание на СР Маке-
донија 
— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

2. Извршен совет 
— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

3. Македонска академија на 
науките и уметностите 
— стоковни плаќања 
—. нестоковни плаќања 

4. Републички секретаријат 
за образование и наука 
—• нестоковни плаќања 

5. Републички секретаријат 
за култура 
—• нестоковни плаќања 

6. Републички секретаријат 
за внатрешни работи 
— стоковни плаќања 
—• нестоковни плаќања 

7. Републички секретаријат 
за здравство и социјална 
политика 

' — стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

8. Републички секретаријат 
за индустрија и трговија 
— нестоковни плаќања 

9. Републички секретаријат 
за земјоделство и шумарство 
— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

10. Републички секретаријат 
за економски односи со 
странство 
— нестоковни плаќања 

11. Секретаријат за односи 
со странство 
•— нестоковни плаќања 

12. Републички хидрометеоро-
лошки завод 
— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

13. Републички завод за 
статистика 
— стоковни плаќања 

14. Републичка геодетска 
управа 
•— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

15. Републичка комисија 
за културни врски со 

странство 
— нестоковни плаќања 

16. Републички фонд за 
научно истражувачка 
работа 
— стоковни плаќања 
—• нестоковни плаќања 

17. Универзитет „Кирил и 
Методи" — Скопје 
— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

18. Народна и универзитетска 
библиотека 
— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

19. Архив на Македонија 
— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

500.000 
100.000 

300.000 
100.000 

30.000 
40.000 

.300.000 
200.000 

400.000 
100.000 

25.000 
30.000 

500.000 
20.000 

1.300.000 
30.000 

1.300.000 
700.000 

4.250.000 
250.000 

550.000 
35.000 

20.000 
50.000 

600.000 

400.000 

70.000 

190.000 

200.000 

4.500.000 

500.000 

30.000 

55.000 

45.000 

30.000 

520.000 

100.000 

1.330.000 

600.000 

2.000.000 

4.500.000 

585.000 

70.000 
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1 2 3 
20. Македонски народен 

театар 
— стоковни плаќања 

21. Радиотелевизија-Скопје 
— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

22. Новинско-издавачко 
претпријатие „Нова 
Македонија" 
— нестоковни плаќања 

23. Републичка комисија 
за верски прашања 
— нестоковни плаќања 

24. Собрание на град 
Скопје 
— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

25. Служба на општестве-
ното книговодство 
— централа во Скопје 
— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

26. Заедница на пензиското 
и инвалидското осигу-
рување на Македонија 
— нестоковни плаќања 
— лекување 

27. Стопанска комора на СРМ 
— нестоковни плаќања 

28. Стрелачки сојуз на 
Македонија 
— стоковни плаќања 

29. Сојуз на радиоаматерите 
на Македонија 
— стоковни плаќања 

30. Сојуз на организациите 
за физичка култура 
на Македонија 
— нестоковни плаќања 

31. Хидро-биолошки завод 
— Охрид 
— стоковни плаќања 
— нестоковни плаќања 

32. Центар за примена на 
радио-изотопи во стопан-
ството на СР Македонија 
— стоковни плаќања 

33. Дирекција за координација 
за интегрален развој , на 
сливот на реката „Вардар" 
— нестоковни плаќања 50.000 

34. Републички фонд за за-
штита од градобијност 
— стоковни плаќања 400.000 

35. За непредвидени и недо-
волно предвидени рас-
ходи — резерва 848.900 

271. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 10 и И јули 1972 година, и на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 10 
јули 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИШАТА 

УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА — 
ОХРИД 

I 
Се потврдува Статутот на Вишата угостител-

ско-туристичка школа — Охрид, што го донесе 
Советот на Вишата угостителско-туристичка школа 
— Охрид на седницата одржана на 12. V. 1972 
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 

Бр. 03-1769 
12 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

272. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 10 и 11 јули 1972 година, и на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 10 
јули 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФИ* 

ЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Филозофскиот факул-
тет во Скопје, што ја донесе Советот на Факул-
тетот на седницата одржана на 25. I. 1972 година. 

И 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1767 
12 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

273. 
Врз основа на член 15 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/67), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 го-
дина, и на седницата на Просветно-културниот со-
бор, одржана на 10 јули 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ 
ЗА СТУДИИ И ПРОЕКТИРАЊЕ ПРИ АРХИТЕК-
ТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Статутот на Заводот за студии 
и проектирање при Архитектонско-градежниот 
факултет што го донесе Советот на Заводот за 
студии и проектирање на седницата одржана на 
28. VI. 1971 година. 

4.800.000 

8.500.000 
1.000.000 9.500.000 

1.000.000 

350.000 

290.000 
200.000 490.000 

1.000.000 
80.000 1.080.000 

500.000 

100.000 

200.000 

150.000 

100.000 

80.000 
20.000 100.000 

480.000 
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II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1766 
12 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

274. 
Врз основа на член 15 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/67), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 10 и 11 јули 1972 го-
дина, и на седницата на Просветно-културниот со-
бор, одржана на 10 јули 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА РИБАРСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Заводот за рибарство 
на Социјалистичка Република Македонија што ја 
донесе Работната заедница на Заводот за рибар-
ство на седницата одржана на 23. ХП. 1971 го-
дина. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1768 
12 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

275. 
Врз основа на член 44 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65), Собранието на СР Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 
11 јули 1972 година, и на седницата на Просвет-
но-културниот собор, одржана на 10 и 11 јули 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИ-

ШАТА ТЕХНИЧКА ШКОЛА — БИТОЛА 

I 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Вишата техничка шко-
ла — Битола, што ја донесе Советот на школата 
на својата седница одржана на 9. VI. 1972 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 

Бр. 03-1818 Претседател 
12 јули 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје , Никола Минчев, е. р. 

276. 
Врз основа на член 7 став 3, член 10 став 2 

и член 11 од Законот за надоместоците на лични-
те доходи и трошоците на пратениците и функ-
ционерите што ги избира и именува Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/70), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седница-
та на Републичкиот собор, одржана на 10 и 11 
јули 1972 година, и на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НА-
ДОМЕСТОЦИТЕ И ТРОШОЦИТЕ НА ПРАТЕНИ-
ЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 
И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Точка 1 од Одлуката за утврдување висо-
чината на надоместоците на личните доходи и 
трошоците на пратениците и функционерите што 
ги избира и именува Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/70), се менува и гласи: 

„На пратеникот од член 2 став 2 од Законот 
за надоместоците на личните доходи и трошоците 
на пратениците и на функционерите што ги из-
бира и именува Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија (Законот), чиј надоместок на 
личниот доход, утврден според член 7 став 1 и 
2 од Законот, изнесува помалку од износот про-
пишан со оваа одлука, му припаѓа надоместок на 
личниот доход во месечен износ од 2.800 динари". 

2. Во точка П под точка 2, алинеја 4 се ме-
нува и гласи: 

— судиите на Врховниот суд на Македонија 
и судиите на Вишиот стопански суд во Скопје — 
3.839 динари". 

Во подточка 3, алинеја 3 се менува и гласи: 
„ — замениците на републичките секретари, се-

кретарите на соборите и секретарите на комисиите 
на Собранието и на републичките комисии што 
на таа функција ги избира и именува Собранието 
3.839 динари". 

3. Износите од точка I и П од оваа одлука 
се менуваат во согласност со Одлуката за усогла-
сување на надоместоците што секоја година ја 
донесува Административната комисија согласно точ-
ка IV став 3 од Одлуката за утврдување височи-
ната на надоместоците на личните доходи и тро-
шоците на пратениците и функционерите што ги 
избира и именува Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1824 Претседател 
12 јули 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 
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277. 
Врз основа на член 119 и 123 од Деловникот 

на Просветно-културниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Просветно-
културниот собор на седницата, одржана на 10. VII. 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТО-
ЈАНИТЕ ОДБОРИ И КОМИСИИ НА ПРОСВЕТНО-
КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Во Одлуката за избор на претседатели и 
членови на постојаните одбори и комисии на Про-
светно-културниот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/70 и 20/71), во точка I под 4 
на местото на Анте Поповски се избира Киро Ку-
левски. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. ОЗ—1774 
11 јули 1972 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Собранието на СРМ. 

Никола Минчев, е. р. 

278. 
Врз основа на член 12 став 1, а во врска со 

член 23 точка 5 од Законот за избор на пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-, 
донија („Службен весник на СРМ" бр. 4/69), Ре-
публичкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10 и 11 јули 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ 
НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се утврдува дека на Азем Зулфиќари, пра-
теник на Републичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, избран во Из-
борната единица Гостивар Ш, му престанува пра-
теничкиот мандат поради тоа што е назначен за 
вонреден и ополномоштен амбасадор на СФРЈ вс 
Бурманската Унија. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03—1771 
12 јули 1972 година 

С н о п ј е 
Претседател 

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

279. 
Врз основа на член 12 став 1, а во врска со 

член 23 точка 5 од Законот за избор на пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 4/69), Ре-
публичкиот собор на Собранието на СРМ ,на сед-
ницата одржана на 10 и 11 јули 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ МАН-
ДАТ НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СО-
БОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се утврдува дека на Добрин Глигоров, пра-
теник на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, избран во 
Изборната единица Струмица Ш, му престанува 
пратеничкиот мандат поради тоа што е именуван за 
старешина на Органот за внатрешни работи на 
Собранието на општината Струмица. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број ОЗ—1770 Претседател 
12 јули 1972 година на Собранието на СРМ. 

С к о п ј е Никола Минчев, е. р. 

280. 
Врз основа на точка 3 став 2 од Одлуката за 

образување на Правниот совет („Службен весник 
на СРМ", бр. 4/68), Собранието на СРМ, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 10 и 
11 јули 1972 година, и на седницата на Соборот 
на општините, одржана на 10 и 11 јули 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ 
1. Се разрешуваат: 
а) д-р Александар Христов, претседател на 

Правниот совет, и 
б) членовите на Правниот совет: 
— Атанас Атанасовски ,д-р Борис Благоев, д-р 

Бранко Зеленков, Боро Чакар, Васко Мисајловски, 
Ванчо Проевски, Димитар Бошевски, Горѓи Ми-
цев, Горѓи Цаца, Мугбил Бејзат, Никола Беака. 
Осман Мифтари, д-р Стефан Горевски, д-р Срезо 
Срезовски, Стеван Бошњаковски и д-р Тодор Џу-
нов. 

2. Се именуваат: 
а) за претседател на Правниот совет Јован Ду-

ковски; 
б) за членови на Правниот совет: 
— Славе Петровски, судија на Врховниот суд 

на Македонија; 
—- м-р Александар Николовски, заменик на сек-

ретарот на Собранието на Скопје; 
— Васил Папастиев, заменик на републичкиот 

јавен правобранител во Скопје; 
— Сотир Главинче, претседател на Управниот 

одбор на Адвокатската комора на Македонија; 
— д-р Миле Хаџивасилев, редовен професор на 

Правниот факултет — Скопје; 
— д-р Иво Пухан, редовен професор на Прав-

ниот факултет — Скопје. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
Р ^ У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

Бр. ОЗ—1833 Претседател 
12 јули 1972 година на Собранието на СРМ, 

С к о п ј е Никола Минчев, е. р. 
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281. 
Врз основа на точка 3 став 2 од Одлуката за 

образување на Економскиот совет („Службен вес-
ник на СРЖ", бр. 4/68), Собранието на СРЖ, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 
и 11 јули 1972 година, и на седницата на Соборот 
на општините »одржана на 10 и 11 јули 1972 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-

ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешуваат: 
а) Круме Жихајлов, претседател на Економски-

от совет; и 
б) членовите на Економскиот совет: 
— д-р Александар Ќурчиев, Атанас Кацујани, 

Андон Жакрадули, Ванде Бандевски, Душко Вељ-
ковић Дургут Едип, Ефтим Бојаџиев, д-р Јован 
Стојановски, Кочо Аџимитревски, Коле Адамов, 
Жилан Ѓурковиќ, д-р Никола Клусев, Перо Ива-
новски, Стојан Андонов, Стојан Жаткалиев и То-
дор Галев. 

2. Се именуваат: 
а) за претседател на Економскиот совет — д-р 

Јован Стојановски, редовен професор на Економ-
скиот факултет — Скопје; 

б) за членови на Економскиот совет: 
— Никола Клусев, вонреден професор на Еко-

номскиот факултет — Скопје; 
— д-р Панче Кировски, редовен професор на 

Економскиот факултет; 
— д-р Тодор Галев, редовен професор на Зем-

јоделско-шумарскиот факултет — Сќопје; 
— д-р Синиша Спасов ,виши предавач на Еко-

номскиот факултет — Скопје; 
— Благоја Старовски, инж. во Економскиот 

институт — Скопје; 
— Жилевски Александар, виши предавач на 

Економскиот факултет во Скопје; 
— Кадрију Тахир, сојузен пратеник; 
— Нурединовски Жемед, директор на општо-

калповскиот секто*) при Градежното претпријатие 
„Гранит" — Скопје; 

— Велимир Гиновски, генерален директор на 
„Југохром" — Тетово; 

— Жилисав Жаневски »генерален директор на 
„Чик" Куманово; 

— Славе Атанасовски, претседател на Општин-
ското собрание — Делчево; 

— м-р Велко Стојчев, директор на дирекција 
во Стопанската банка — Скопје; 

— Душко Велковиќ, општествено-политички ра-
ботник во ЦК СКМ; 

— Поповски Љупчо, заменик директор на „Црн 
Бор" — Прилеп; 

— Боро Пекевски, директор на Републичкиот 
завод за статистика, и 

— Аритон Живко, предавач на Економскиот 
факултет во Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Жакедонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА ЖАКЕДОНИЈА 

Бр. 03—1834 
12 јули 1972 година 

С к о п ј е 
п • ' Претседател 

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

282. 
Врз основа на член 275, став 4 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Жа-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 10 и 11 јули 1972 година и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 
јули 1972 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ОСТВАРЕНИТЕ СТОПАНСКИ ДВИЖЕЊА ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАЈ 1972 ГОДИНА 

I 
1. Во првите месеци од оваа година е постиг-

нат натамошен развој на стопанската активност 
и се остварени определени позитивни резултати во 
реализација на стабилизационата политика. 

Според остварените резултати во изминатите 
пет месеци производството и услугите се движат 
на повисоко ниво и со динамика што е предви-
дена со економската политика за оваа година. На 
овој начин е одржан предвидениот континуитет 
на релативно динамичен развиток на производ-
ството и е создадена основа која овозможува по-
успешно остварување на задачите на економската 
политика во областа на материјалното производ-
ство и општиот развиток на Републиката до кра-
јот на годината. 

Индустриското производство е зголемено за 9,6 
отсто во однос на истиот период од минатата го-
дина и во голема мера влијаеше врз остварениот 
релативно динамичен развој на вкупното произ-
водство во Републиката. Во оваа стопанска област, 
со исклучок на производството на електрична 
енергија, во сите други гранки на индустријата е 
остварено повисоко ниво на производство. При-
тоа, во повеќе индустриски гранки интензитетот 
на порастот на производството е во рамките на 
предвидувањата или е со нешто повисока дина-
мика. 

Пораст на стопанската активност е остварен и 
во другите области на стопанството. 

Положбата во областа на земјоделството, исто 
така, е релативно поволна и постојат реални ус-
лови да се постигнат добри резултати. 

2. Инвестиционите вложувања во основни фон-
дови по бавната динамика во првото тримесечје 
од оваа година бележат позначајно раздвижува-
ње во последните два месеца. 

3. Со развојот на производството е остварен 
и натамошен пораст на вработеноста. Овој пораст 
е над очекуваниот за оваа година, но тоа доведе 
и до поумерен пораст на продуктивноста на тру-
дот. Истовремено е запазен континуитетот на вра-
ботување на приправници и е смирен интензите-
тот на временото вработување во странство. 

4. Извозот на стоки е зголемен за 28,1 отсто, 
додека увозот на стоки е намален за 20,4 отсто. 
Истовремено, е остварено и значајно зголемување 
на нестоковните приходи. Остварениот пораст на 
извозот на стоки и услуги е значително поинтензи-
вен од предвидениот за оваа година и од порастот 
на производството. 

Со остварените резултати во стоковната раз-
мена доаѓа до осетно подобрување на односите ме-
ѓу извозот и увозот со што во овој период успеш-
но се остварува една од значајните задачи на раз-
војот во оваа година. 

5. На планот на реализацијата на политиката 
за стабилизација се постигнати позитивни резул-
тати, пред се, во одржувањето на порастот на 
цените во предвидените рамки и во орджувањето 
на порастот на личните доходи по вработен во 
рамките на предвидувањата. 

Под влијание на преземените мерки, цените 
во првите месеци од оваа година покажуваат ре-
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лативно умерени поместувања во однос на состој-
бата од кон крајот на минатата година и, главно, 
се движат во рамките на предвидениот пораст. 

Просечните номинални нето-лични доходи по 
вработен се зголемени за околу 10 отсто во однос 
на просекот од претходната година, при што реал-
ниот пораст на личните доходи е понизок за око-
лу 1 отсто. 

Во сферата на формирањето на средства за 
потрошувачка и натаму се присутни тенденции 
на релативно висок пораст. 

Паричните примања на населението се високи 
и покрај тоа што во последните два месеца се 
манифестира определено смирување. Нивото на па-
ричните средства, земено во целина, се формира 
со поинтензивна динамика од очекувањата за оваа 
година. 

Приливот на средствата на буџетите и фон-
довите на општествено-политичките заедници, са-
моуправните интересни заедници и другите опште-
ствени фондови, исто така, се остварува со осетно 
повисок интензитет на пораст од претпоставениот. 

6. Покрај тоа што во изминатиот период е ос-
тварен динамичен пораст на производството, тоа 
по обем, а особено по структура, не беше доволно 
да ја следи динамиката на порастот на побарувач-
ката. За ова определено влијание има и нама-
лениот увоз на стоки. 

Интензитетот на порастот на издавањата на 
населението за набавка на стоки е подинамичен 
од вкупните парични примања на населението 
што посредно укажува дека притисокот врз набав-
ката на стоки е поддржуван со трошење и на дел 
од паричните резерви. 

За пазарот во овој период се карактеристични 
недоволната снабденост, појавата на задржување 
на продажбата и другите појави што произлегу-
ваат од замрзнувањето на цените и кои доведуваат 
до недостиг и десортираност на некои стоки. 

7. Расходите на општествено-политичките за-
едници се остваруваат во предвидените рамки 
Меѓутоа, движењето на расходите на другите под-
рачја од општата потрошувачка (образование 
здравство и другите општествени дејности) се ос-
тварува со позабрзана динамика од претпоставе-
ната. 

8. Во развојот на производството, и покрај 
поволните резултати, некои нерешени проблеми 
можат да имаат неповолен одраз врз натамошни-
те движења. 

Снабденоста на индустријата со суровини и 
репроматеријали во почетокот на оваа година во 
глобал беше задоволителна. Ова во значителна 
мера беше резултат и на високиот увоз на ре-
проматеријали во минатата година. Меѓутоа, во по-
следните месеци нивото на залихите на суровини 
и репроматеријали е во постојано намалување и 
доколку оваа тенденција продолжи, може да соз-
даде проблеми и во реализацијата на порастот на 
производството. 

Стопанството во оваа година стартуваше со до-
ста поволни деловни и материјално-финансиски 
резултати. Меѓутоа, поради високата меѓусебна за-
долженост, и покрај зголемувањето на обемот на 
вкупните кредити за обртни средства, положбата 
со ликвидноста на стопанството и банките не е 
битно подобрена. 

9. Во овој период постојано се вложувани на-
пори за отстранување на проблемите сврзани со 
диепаритетот на цените на одделни производи и 
неутрализирање з«а негативните ефекти од про-
мената Ис! паритг-тот на динарот. Во врска со ова, 
а во сообразност со усвоената политика на цени 
за оваа година, Извршниот совет активно се за-
лагаше зп донесување на адекватни решенија во 
корек)шијата на цените на земјоделските произво-
ди опфатени со режимот на заштитните цени и 

спроведувањето на корекција на цените на ин-
дустриските производи, посебно во оние грани кои 
не беа во можност да ги поднесат извршените до-
датни оптоварувања, како што се текстилната ин-
дустрија, индустријата на кожи, одделните про-

изводи на црната и обоената металургија и хеми-
ската индустрија. 

Во овој период се подготвени и донесени по-
веќе законски и други нормативни акти сврзани 
со реализацијата на целите и задачите на Опш-
тествениот план и тековната економска политика 
и новите пренесени надлежности на Републиката 

П 

1. За остварување на целите и задачите на 
економската политика, утврдени за 1972 година, во 
наредните месеци треба да продолжат напорите 
за поддржување на позитивните тенденции во раз-
војот на производството и надворешно-трговската 
размена и да се обезбеди забрзано надминување 
на присутните проблеми сврзани со стабилноста 
на пазарот и со неликвидноста во стопанството. 

Напорите во овој правец ќе претставуваат на-
тамошно ефикасно спроведување на насоките и 
мерките на Резолуцијата на Собранието за еко-
номската политика во 1972 година. Тоа треба да 
претставува и основен правец на дејствување на 
Извршниот совет и сите други самоуправни суб-
јекти во спроведувањето на утврдената развојна 
политика. 

2. Одржувањето на интензивен пораст на про-
изводството во наредните месеци за нашата Ре-
публика и натаму ќе биде актуелно и ќе претста-
вува непосредна задача на стопанството и други-
те фактори на активноста во спроведувањето на 
економската политика за оваа година. 

Во врска со ова од особено значење е да се 
обезбеди континуитетот на редовно снабдување со 
суровини, репродукциони материјали и електрич-
на енергија и да се обезбеди редовно вклучување 
на производството предвидено врз инвестициите во 
тек што треба да се активираат во оваа година. 

3. Во наредните месеци ќе треба да се вло-
жуваат напори за постигнување максимална ра-
ционализација во производството и покачување на 
продуктивноста на трудот, со цел да се изврши 
покривање на повисоките трошоци што ќе се ја-
ват со покачување на цените на електричната 
енергија, превозот на стоки по железницата, веш-
тачките ѓубрива и на други производи и услуги со 
пошироко влијание врз трошоците во работењето 
На тој начин треба да се одржи конкурентната 
способност на стопанството и да се обезбеди на-
тамошен стопански развој. 

4. За успешно остварување на задачите во сфе-
рата на производството од особено значење ќе би-
де да се одржат и позитивните тенденции во из-
возот. Оттаму, и во наредните месеци извозот тре-
ба да биде поддржуван со задржување на сите 
досега применувани стимулативни мерки. 

Истовремено ќе треба да се согледа поста-
веноста и организационата состојба на надвореш-
но трговската мрежа во Републиката и во стран-
ство со цел таа да се рационализира и овозможи 
поефикасно и координирано дејствување на над-
ворешните пазари. 

5. Со оглед на високото ниво на средствата што 
се формираат ка ј населението и ка ј општестве-
но-политичките и самоуправните интересни заед-
ници, ќе биде потребно натамошно доследно спро-
ведување на мерките на стабилизационата полити-
ка во правец на ограничување на релативно пре-
кумерната потрошувачка како и ригорозно одр-
жување на инвестициите во рамките на располо-
живите средства. 

Потребно е да се преземат и« мерки кои ќе 
придонесат за одлагање на трошењето на дел од 
паричните средства на населението. Во оваа на-
сока треба да се дејствува особено преку сти-
мулативни и други форми за позасилено штедење, 
преку забрзана наплата на фискалните давачки 
од населението и друго. 

Истовремено ,ео мерките на економската по-
литика стабилизацијата на пазарот треба да биде 
поддржувана и со соодветно формирање на по-
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нулата, со одржување на динамичен пораст на до-
машното производство и преку селективен интер-
вентен увоз на стоки. 

6. Остварената динамика на порастот на опш-
тата потрошувачка, како и повисокото оствару-
вање на приходите ка ј сите корисници, намет-
нува потреба за преземање дополнителни мерки 
што ќе обезбедат: доследно придржување за дого-
ворената политика за одржување на општата по-
трошувачка во утврдените рамки; континуирано 
користење на вишоците за намирување на обврс-
ките кон стопанството и Федерацијата и спрове-
дување на политиката за определено растовару-
вање на стопанството. 

Во врска со ова неопходно е да се донесат 
прописи со кои корисниците на општествени сред-
ства би се обврзале на запазување на договорените 
пропорции за пораст на општата потрошувачка и 
ќе се овозможи соодветна општествена контрола 
врз имобилизацијата на вишоците на приходите, 
односно врз нивното користење. 

Имајќи го предвид сегашниот тренд на оства-
рувањето на приходите, се препорачува општи-
ните да ги преиспитаат билансите на вкупните 
средства и да преземат конкретни мерки за из-
мирување на обврските и за растоварување на сто-
панството. 

Со намалување на придонесот од личен доход 
од работен однос од страна на општините, за соод-
ветен дел ќе се намали и придонесот што и при-
паѓа на Републиката, за што ќе биде предложена 
измена на соодветниот закон. 

Имајќи го предвид сегашниот тренд на оства-
рување на приходите на фондовите на заедни-
ците за здравствено осигурување, треба заедно со 
општините да се преиспита основаноста на сегаш-
ните стапки за здравствено осигурување со цел 
да се обезбеди сразмерно исто оптоварување на 
стопанството како и во минатата година. 

7. Извршниот совет и натаму да се залага за 
доследно спроведување на договорената полити-
ка на цени. 

Со оглед на досега извршените корекции во 
цените, во наредните месеци ќе треба крајно прет-
пазливо и селективно да се врши натамошна ко-
рекција на цените и да не се оптоварува про-
метот со нови даноци и друг вид фискални да-
вачки, освен ка ј производите од висок стандард. 

Општинските собранија треба да се заложат 
порастот на цените на комуналните услуги, услу-
гите во превозот на патници во градскиот сообра-
ќај, станарините и закупнините строго да се дви-
жи во рамките на просекот од 8 отсто за сите так-
ви услуги на подрачјето на општината. 

Со оглед на остварениот и претпоставениот по-
раст на трошоците на живот и натаму треба да 
продолжи плаќањето на компензација на цената на 
лебот. Во договор со републиките и покраините, 
компензација на цената на лебот би требало да се 
врши на единствен начин и на ниво на целата 
земја. 

Со влегувањето во сила на републичкиот Закон 
за општествена контрола на цените, кој е во тек 
на донесување, поблиску треба да се регулираат 
прашањата од областа на цените на производите и 
услугите во надлежноста на Републиката и опш-
тините. Истовремено, активно да се следат движе-
њата и да се преземаат адекватни мерки во врска 
со спроведувањето на политиката на цени утврдена 
за оваа година. 

8. Бидејќи проблемите на ликвидноста и ната-
му се мошне сериозни, ќе биде потребно: натамошно 
полно ангажирање и координирано дејствување на 
деловните банки и на организациите на здружен 
труд во доследното спроведување на мерките за 
намалување на меѓусебната задолженост; намирува-
ње на обврските спрема стопанството од страна на 
општествено-полгитичките заедници и другите ко-
рисници на општествените средства. 

Жеѓутоа, неопходно е мерките на монетарно-
кредитната политика да не ги влошуваат туку да 

ги подобрат можностите за редовно и соодветно 
кредитирање на стопанството. Се смета дека сега 
преземените рестриктивни марки во монетарно-кре-
дитната политика се неповолни, не се адекватни на 
вкупните движења и не ги респектираат регионал-
ните проблеми на стопанството Тргнувајќи од тоа 
Извршниот совет и неговите органи и натаму тое-
ва да настојуваат да се преиспитаат донесените 
мерки и да се бараат поадекватни решенија. 

. Извршниот совет и натаму треба да инсистира 
на доследно применување на веќе преземените мер-
ки и на ение што дополнително ќе бидат донесе-
ни за подобрување на ликвидноста на стопан-
ството и на деловните банки. Оперативно да п 
следи спроведурањето на мултилатералната ком-
пензација и да се залага за обезбедување пого-
лема дисциплина во наплатата на побунувањата 
и за намирување на обврските на општествено-
политичките заедници спрема стопанството. 

Деловните банки, преку својата кредитна по-
литика, да обезбедат поголемо користење на ес-
контните кредити што се одобруваат од средствата 
на примарната емисија, и се остваруваат преку 
Народната банка на Југославија и на Македонија. 
Во тие рамки доследно да биде поддржувано кре-
дитирањето на намените утврдени за оваа година 
и надминувањето на другите проблеми особено 
на оние сврзани со повисокиот откуп на земјо-
делски производи. 

9. За извршување на задачите во областа на 
инвестиционата политика ќе биде потребно да се 
забрза користењето на одобрените кредити и про-
цесот на одобрување на нови кредити. 

Извршниот совет и натаму да се ангажира 
за побрзо решавање на проблемите околу крите-
риумите за распределба на средствата од Сојузниот 
фонд за кредитирање на недоволно развиените 
републики и покраини и за надминување на про-
блемите и тешкотиите околу редовниот прилив 
на средствата од овој фонд. 

За реализација на инвестиционата политика 
од значење е да се обезбеди редовна наплата на 
ануитетите и натаму да се одржи интензитетот 
за повисоки инвестициони вложувања од сред-
ствата на работните организации и да се обез-
беди редовен прилив на средствата од други де-
ловни банки и извори. 

Освен тоа нужно е да се настојува за завр-
шување на договорите за користење на странски 
кредити за инвестиции. 

Во бласта на станбено-комуналното стопанство 
треба да се забрза довршувањето на становите 
што се во градба. Истовремено, треба да се при-
стапи кон поактивно користење на издвоените 
средства од Сојузниот фонд за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и покраини наменети за поттик-
нување на градбата на објекти од комуналното 
стопанство. 

10. Во врска со прашањето на кредитирање 
на индивидуалните земјоделски стопанства делов-
ните банки, со оглед на создадените предуслови, 
активно да започнат со кредитирањето. 

11. Во идните месеци да се забрза донесува-
њето на одделни законски прописи што се од зна-
чење за остварување на политиката за развој во 
оваа и идните години, особено во врска со дава-
њето надоместок на камата и додатна камата за 
определени кредити, општествената контрола на 
цените од интерес на Републиката и општините, 
ослободувањето од обврските за полагање депо-
зит за определени нестопански инвестиции од об-
ласта на образованието, културата и социјалната 
дејност и други прописи. 

Во врска со девизното работење да се регу-
лира начинот за користење на девизната квота 
што ќе и припаѓа на Републиката од откупе-
ните девизни пратки на работниците и иселе-
ниците. . 
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Овие заклучоци треба да претставуваат осно-
ва за активно и координирано дејствување на си-
те стопански и други субјекти во натамошното 
спроведување на целите и задачите утврдени во 
Резолуцијата за општествено-економската полити-
ка за 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1804 
12 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ 
Никола Минчев, е. р 

283. 
Републичкиот собор на Собранието на Соција-

листичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 и 11 јули 1972 година, по претре-
сот по Информацијата за спроведувањето на За-
конот за начинот на пополнување работните ме-
ста со неполно работно време, врз основа на член 
275 став 3 од Деловникот на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РА-

БОТНИТЕ МЕСТА СО НЕПОЛНО РАБОТНО 
ВРЕМЕ 

Пополнувањето на работните места со неполно 
работно време повеќепати било предмет на рас-
права пред Собранието на СРМ, при што е кон-
статирано дека поголем број работни организации, 
при потребата од пополнување на работни места 
со хонорарни работници, постапувале според од-
редбите на Законот. 

Меѓутоа, и покрај настојувањата да се реали-
зираат поставените цели со Законот — создавање 
услови за запомнување на безработните лица на 
работни места на кои работното време е утврдено 
во траење помало од 42 часа неделно, како и све-
дување на хонорарната работа на неопходниот ми-
нимум — тие се делумно остварени. 

Причините за оваа состојба, пред се се од суб-
јективен карактер и се огледаат во либералниот 
однос на одделни овластени комисии за давање 
согласност за вршење на хонорарна работа, до«? 
несувајќи позитивни решенија, речиси, за секое 
барање, како за оние со висока стручна подготов-
ка и од дефицитарните струки, така и за работ-
ници со пониски стручни квалификации, што е 
спротивно на Законот. Констатирана е и тоа де-
ка, речиси, за половината од работниците врабо-
тени на хонорарна работа работните организации 
не барале претходна согласност од комисиите. 

Републичкиот собор во принцип не е против 
пополнувањето на работните места со неполно ра-
ботно време во услови кога е тоа неопходно и 
општествено оправдано, туку е против оние по-
јави во кои овој вид работен однос се проширил 
до таа мера што за одделни луѓе претставува извор 
за несразмерни примања, честопати без за тоа 
да вложиле адекватен труд. Најчесто овие појави 
се манифестираат на факултетите и другите ви-
сокошколски установи, каде што професорите, по-
крај своето работно место на факултетот, вршат 
хонорарна работа уште на две и повеќе работни 
места во други институции, во исто работно вре-
ме, што претставува не само повреда на одредбите 
на Основниот закон за работни односи, туку штет-
но се одразува и врз наставата. Се цени дека за 
ваквата состојба придонесува и начинот на фи-

нансирање на образованието. Затоа се укажува 
на потребата преку општествените договори и са-
моуправните спогодби на вработените во високо-
школските и научните установи, преку нивниот 
редовен работен однос, да им се обезбедуваат лич-
ни доходи соодветни на нивото на нивната опш-
тествена положба. 

Во претресот по материјалот беше присутен и 
проблемот во врска со склучувањето на договор 
за дело и хонорарната работа на пензионираните 
лица, при што се констатира дека по овие односи 
се остваруваат доста високи примања, кои во од-
делни случаи не се адекватни на вложениот труд. 

Со цел да се отстранат неправилностите во 
примената на Законот, а со тоа хонорарната ра-
бота да се сведе во опшетствено оправдани рамки. 
Републичкиот собор на Собранието на СР Маке-
донија ги донесува следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Стапката на придонесот од хонорарен личен 
доход да се определи во таква висина што ќе го 
дестимулира воведувањето на хонорарната работа. 

2. Органите на самоуправувањето во органи-
зациите на здружен труд врз самоуправна основа 
да ги определат работните места кои можат да 
се вршат со хонорарна работа. 

3. Вршењето на хонорарната работа да се ус-
лови со добивање согласност од органот на упра-
вување во работната организација во која работ-
никот работи со полно работно време. 

4. Исплатата на хонорарите да се врши преку 
организацијата каде што лицето има заснован ре-
довен работен однос. 

5. Во врска со проблемот на кршењето на од-
редбите на Основниот закон за работни односи 
во однос на постоењето на двоен работен однос 
во исто работно време во некои работни органи-
зации (факултети, институции и други високошкол-
ски установи), Соборот се залага надлежните ор-
гани и служби целосно да ги спроведат одредби-
те на Основниот закон за работни односи во сми-
сла на тоа дека не може да постои двоен работен 
однос во исто работно време. 

6. Се задолжуваат Републичкиот секретаријат 
за труд и Републичкиот секретаријат за законо-
давство и организација да ги преиспитаат одред-
бите содржани во членовите 41, 42, 43, 44, 142, 143, 
144, од Основниот закон за работни односи, со кои 
се регулирани видовите работни односи и догово-
рите за дело и во републичкиот закон за работни 
односи да се предложат соодветни решенија. 

7. Со оглед на се позачестените повреди на 
членовите 42 и 142 на Основниот закон за работ-
ни односи се задолжуваат инспекциите за труд 
и општинските органи надлежни за работите на 
трудот да ја засилат контролата во работните ор-
ганизации во однос на тоа како се спроведуваат 
овие законски одредби и за нивното неспроведу-
вање да преземат мерки за изрекнување на опре-
делените законски санкции. 

8. Се задолжува Републичкиот секретаријат за 
финансии, заради поголема јавност во работата, да 
изврши дополнување на книговодствените пропи-
си во поглед на тоа што ќе се обезбеди посебно 
искажување во билансните шеми на секој вид 
лични примања, што истовремено ќе создаде ус-
лови и за поефикасна контрола во рамките на са-
мата работна организација. 

9. Соборот се залага да јакне соработката ме-
ѓу Универзитетот, научните институции и стопан-
ството врз основа на однапред утврдени договорни 
програми. 

10. Се задолжува Републичката заедница за 
финансирање на образованието да го преиспита 
начинот и критериумот на финансирање на висо-
кото школство, а посебно во делот на средствата 
што се издвојуваат за финансирање на дополни-
телната работа. 
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11.'.Потребно е високошколските установи и-ин-
ститути својата организациона поставеност да ја 
прилагодат кон современите услови и барања, за 
да можат успешно да одговорат на општествените 
задачи и на улогата за која се формирани. 

12. Високошколските установи во самоуправ-
ните нормативни акти врз основа на Законот за 
работни односи, а зависно од специфичните усло-
ви на работата, поконкретно да го определат и 
дефинираат траењето на полното работно време 
на наставничкиот персонал. 

13. Член 149 од Законот за високото школство, 
кој во досегашната практика создаде прилично 
нејасности, бидејќи различно е толкуван во раз-
ни високошколски установи, во новиот Закон за 
високото школство треба да биде прецизно форму-
лиран за да не создава можности за дилеми. 

14. Службата на општественото книговодство 
да го следи спроведувањето на Законот за начи-
нот на пополнување на работните места со не-
полно работно време. 

15. Се задолжува Републичкиот секретаријат 
за труд во рамките на реализирањето на Програ-
мата за законодавната функција на Република-
та, да го преиспита постојниот закон за попол-
нување на работните места со неполно работно 
време. 

16. Соборот укажува на потребата од поголемо 
ангажирање на општинските собранија во спро-
ведувањето на одредбите на Законот за начинот 
на пополнување на работните места со неполно 
работно време, при што посебно да се настојува 
да се оневозможи вршењето на хонорарна рабо-
та без претходно прибавена согласност од надлеж-
ните комисии. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1817 
12 јули 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот собор, 
Крсте Марковски, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 214, страна 1, книга VII е запишано след-
ното: Работничко-службеничката менза — Скопје 
на Фабриката за производство (на пиво — Скопје, 
согласно со одлуката бри 02-5834 од 1. X. 1971 го-
дина на работничкиот совет ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на ов-
ластувањето потписниците ^означената фабрика 
и тоа: Боро Локвенец, директор, инж. Жива Попо-
виќ, технички директор, Чаплевски Петар, Сарачи-
ни Хајредин и Досев Стоја. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1014 од 21. X. 1971 година. (1944) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 850, страна 485, книга IV е запишано след-
ното: Работната единица „Инжињеринг" на Хеми-
ската градежна индустрија — Карловац, со седиш-
те во Скопје, на ул. „Гоце Делчев" бр. 25, се при-
соединува кон Органско-хемиската индустрија 
„Наум Наумовски-Борче" — Скопје, согласно со 

одлуката на работничкиот совет на Хемиско-гра-
дежната'индустрија — Карловац бр. РС-ОЈ/АБ-1971 
од 3. VII. 1971 година, и одлуката бр. 83 од 6, IX. 
1р71 година на работничкиот совет на Органско-
хемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче" — 
Скопје. 

По присоединување^ единицата ќе работи под 
фирма: Органско-хемиска индустрија „Наум Нау-
мовски-Борче" — Скопје — Самостојна организа-
ција на здружен труд без својство на правно лице 
„Инжињеринг" — Скопје, ул. „Гоце Делчев" бр. 25. 

Предмет на работењето на организацијата е 
проектирање на градежни објекти; договарање и 
изведување на сите работи во градежните објекти 
и вршење услуги, како и застапување на инвести-
торот при изведувањето на истите; пласирање про-
изводи посредно и непосредно за потребите на гра-
дежништвото. 

Организацијата е основана со присоединување^ 
на работната единица „Инжињеринг" — Скопје, на 
Хемиската индустрија — Карловац, кон Органско-
хемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче" — 
Скопје, согласно со горенаведената одлука. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува инж. Несторовски Боро, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 1288, страна 57, книга VI Работ-
ната единица „Инжињеринг" — Скопје, поради при-
соединување кон ОХИС. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 913 од 25. X. 1971 година. (1945) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 850, страна 485, книга IV е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Органско-
хемисќата индустрија „Наум Наумовски-Борче" — 
Скопје, согласно со одлуката бр. 84 од 6. IX. 1971 
година на работничкиот совет се проширува со 
следната споредна дејност: проектирање на гра-
дежни објекти; договарање и изведување на сите 
работи во градежните објекти и вршење услуги, 
како и застапување на инвеститорот при изведува-
њето на истите; пласирање производи, посредно и 
непосредно, за потребите на градежништвото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 912 од 25. X. 1971 година. (1946) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1037, страна 163, книга V е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Производно-
монтажното претпријатие „Рапид" — Скопје, Тасев-
ски Војислав, директор и Петровски Петар, управ-
ник на погонот за греење, согласно со одлуката бр. 
2609 од 7. X. 1971 година, на работничкиот совет им 
престанува правото за потпишување поради разре-
шување од должност. 

За в. д. директор на Производното монтажно 
претпријатие „Рапид" — Скопје, согласно со горе-
наведената одлука се именува Шипинкоски Петко, 
кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 1. XI. 1971 година, заедно со потписниците 
Штрбевска Радмила, финансиски сметководител и 
Трајковски Борис. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1009 од 25. X. 1971 година. (1947) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 565, книга VI е запишано след-
ното: Согласно со одлуката од 2. IX. 1971 година на 
работничкиот совет на претпријатието „Центроко-
л они јал" — увоз-извоз — Скопје и одлуката бр. 
5717/3 од 6. X. 1971 година, на Самостојната органи-
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зација на здружен труд, со својство на правно ли-
це „Банат" — импорт-експорт — Скопје при Зем-
јоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле" 
— Скопје, Организацијата „Банат" му ги п р е о с т а -
нува на претпријатието „Центроколонијал" след-
ните продавници: бр. 29 во село Сингелиќ, бр. 28 
на Бит Пазар, бр. 27 на ул. Пазарче Аеродром бб 
и бр. 5 на ул. Пазарче Аеродром, сите во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 924 од 26. X. 1971 година. (1948) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 22, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Стоковната 
куќа во Тетово, на Претпријатието „Интерпрометк; 

— Скопје, Аврамовски Јово, ш е ф на сметковод-
ството, му престанува правото за потпишување, со 
одлуката на работничкиот совет на Претпријатието 
„Интерпромет" — Скопје — Стоковна куќа — Те-
тово, од одржаната седница на 11. XII. 1970 година. 

За нов потписник на Стоковната куќа во Тето-
во, на Претпријатието „Интерпромет" — Скопје со 
^рецитираната одлука е назначен Бошко Билби-
ловски, ш е ф на сметководната служба, кој истата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со старите регистрирани 
потписници и тоа: Митрушевски Благоја, еконо-
мист-раководител, Спировски Јован, комерцијалист 
и Мисовска Марица, помошник книговодител, сме-
тано од 1. II. 1971 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 121 од 30. IX. 1971 година. (1949) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 358, страна 231, книга И е запишано след-
ното: Досегашната фирма на продавницата за на-
мештај бр. 8, во Гостивар, ул. „Борис Кидрич" —. 
Крушевац — Продавница за намештај бр. 8 во Го-
стивар, согласно со одлуката бр. 92 од 8. VIII. 1971 
година, на централниот работнички совет се менува 
и ќе гласи: Шумско-индустриски комбинат „Црве-
на застава" — Крушевац — Продавница за наме-
штај „Савремени дом" — Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 905 од 3. XI. 1971 година. (1969) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 363, страна 311, книга И е запишано след-
ното: Дејноста на „Маврово" — Претпријатие за 
туризам и комунални работи — Маврови Анови, 
согласно со одлуката бр. 735 од 22. ХИ. 1970 година, 
на советот на работната заедница, од одржаната 
седница на 9. XII. 1970 година, записникот, УП. 1 
бр. 08-929 од 28. IX. 1970 година на Собранието на 
општината Гостивар — Трудовата инспекција, уве-
рението Уп. бр. 08-929 од 28. XII. 1971 година, на 
Собранието на општината Гостивар — Пазаришна-
та инспекција и решението бр. 10-929 од 28. IX. 
1971 година, на Собранието на општината Гостивар 
— Санитарна инспекција се проширува и со про-
мет на градежни материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 522/70 од 9. XI. 1971 година. (1970) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 127, книга I е запишало следното: 
Земјоделскиот комбинат „Прогрес" — Дебар, со ре-
шението бр. 02-1373/1 од 26. IV. 1970 година, на 
Собранието на општината Дебар се става под при-
силна управа, од 1. V. 1970 година. 

Присилната управа ќе трае до 30. IV. 1971 го-
дина. 

Со решението бр. 02-1487/1 од 13. VII. 1971 го-
дина на ОПШТИНСКОТО собрание Дебар се продол-

жува присилната управа на Земјоделскиот, комби-
нат „Прогрес" — Дебар до 81. XII. 1971 година. 

Се разрешува во целост одборот за присилна 
управа и тоа: Полумб Ализоти, претседател, Исмаи-
л а ™ Мулаи и Нијази Кривца, членови. 

Правата и должностите на присилната управа 
ќе ги врши присилниот управник. 

За присилен управник на Земјоделскиот ком-
бинат „Прогрес" — Дебар, со горецитираното ре-
шение е назначен Газменд Ајдарага, кој истиот ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со новоназначените потпис-
ници со одлуката бр. 02-609 од 25. VII. 1971 година 
на присилниот управник и тоа Мунир Џелили и 
Јашар Аме, сметано од 26. VIII. 1971 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашните потписници на Земјоделскиот 

комбинат „Прогрес" — Дебар, со одлуката бр. 02-609 
од 25. VII. 1971 година, на присилниот управник им 
престанува правото за потпишување и тоа на: Мер-
џаноски Никола, Фејзули Идриз, Аџи Војника, 
Ализоти Полумб и Пашоли Ферид, сметано од 26. 
VIII. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 869 и 870 од 9. XI. 1971 година. (1971) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1090, страна 465, книга V е запишано след-
ното: Досегашната фирма на Стовариштето при 
Издавачкото претпријатие „Веселин Маслеша" — 
Сарајево, со седиште во Скопје, ул. „8 ударна бри-
гада" бр. 24, која гласи: Издавачко претпријатие 
„Веселин Маслеша" — Сарајево — Стовариште — 
Скопје, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет МВ/ХМ од 29. III. 1971 година, се менува и гла-
си: Издавачко претпријатие „Веселин Маслеша" — 
Сарајево — Деловница — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 695 од 2. XI. 1971 година. (1975) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 326, страна 291, книга IX е запишано след-
ното: Рударско-индустрискиот комбинат „Силекс" 
— Кратово е конституирано на 28. IX. 1971 година, 
согласно со одлуката бр. 0203-1846 од 28. IX. 1971 
година, на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 967 од 2. XI. 1971 година (1973) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 418, страна 415, книга III е запишано след-
ното- На досегашните потписници на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Повардарие" — Неготино 
и тоа: Коста Стојанов Бојковски, директор на смет-
ководниот сектор и Тодоров Јованов Трајче, ш е ф 
на сметководството, им престанува правото за пот-
пишување, бидејќи се разрешени од должност, со 
одлуката бр. 0203-47 од 20. VII. 1971 година, на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 16. VIII. 
1971 година. 

За нов потписник на Земјоделско-индустриски-
от комбинат „Поваодарие" — Неготино е назначен 
со олдуката бр. 0203-47 од 20. VIII. 1971 година, на 
работничкиот совет од одржаната седница на 16. 
VIII. 1971 година Цветанов Паско, финансиски ди-
ректор, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
старите регистрирани потписници и тоа: Алексан-
дар Мишев, в. д. главен директор и Кабранов Јо-
ванов Јордан, ш е ф на набавното одделение и ре-
ферент по набавка, сметано од 24. VIII. 1971 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 864 од 9. XI. 1971 година. (1974) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1398, страна 474, книга VI е запишано след-
ното: Организацијата на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Претставништво — Скопје, 
на Металната индустрија „27 Октобар" — Рума, 
согласно со решението У. бр. 12-23575 од 27. XI. 1970 
година, на Одделението за инспекции на Собрание-
то на град Скопје, се преселува од ул. „Маршал 
Тито" бр. 51/Ш, на ул. „Наум Наумовски-Борче" 
бр. 70, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 94 од 28. X. 1971 година. (1978) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 985, страна 220, книга VI е запишано след-
ното: Секторот за нафта и нафтени деривати при 
Зем јод ел ско-инду софискиот комбинат „Бистрапро-
дукт" — експорт-импорт — Скопје, се формира 
како Самостојна организација на здружен труд и 
ќе работи под фирма: Зем јод ел еко-индустриски 
комбинат „Бистрапродукт" — експорт-импорт — 
Скопје, Самостојна организација на здружен труд 
со својство на правно лице „Југонафта" — Скопје, 
ул. „716" бр. 6 (во просториите на матичното прет-
пријатие). Предмет на работењето на Самостојната 
организација е увоз-извоз на нафта и нафтени де-
ривати. 

Организацијата е основана од Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Бистрапродукт" — експорт-
импорт — Скопје, со одлуката на централниот ра-
ботнички совет бр. 03-5847 од 19. VI. 1971 година. 

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Бужаровски Спасе, директор, 
Дуковски Слободан, Вета Томчо и Јаневски Иван, 
во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 993 од 4. XI. 1971 година. (1979) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 708, книга VI е запишано след-
ното: Супсидијарната одговорност на Работната ор-
ганизација за универзална трговија на големо и 
мало „Младост" — Скопје, спрема Организацијата 
на здружен труд, со својство на правно лице — 
Филијала — Скопје, ул. „Огњан Прица" бб, согла-
сно со статутарниот договор бр. 3778 од 31. V. 1971 
година е исклучена. 

Останатите организации на здружен труд, со 
својство на правно лице, кои се во состав на работ-
ната организација не одговараат со своите средства 
за обврските на гореозначената филијала. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 623 од 3. XI. 1971 година. (1981) 
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