
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 22 април 1972 
С к о п ј е 

Број 11 Год. ХХVIII 

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

72. 
Врз основа на член 152, став 5" од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1972 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Републичкиот буџет 
за 1972 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1972 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
29 март 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1001 Претседател 
31 март 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1972 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 
Член 1 

Републичкиот буџет за 1972 година содржи: 
Вкупно приходи Динари 1.395.670.000 
Од тоа: 
— за распределба на посеб-

ниот дел на буџетот „ 1.345.670.000 
— за други потреби на Ре-

публиката „ 50.000.000 
Приходите и распределбата на приходите од 

став 1 на овој член ш опфаќаат и средствата на 
Републиката што се остваруваат според Законот 
за воведување на републички данок на промет на 
стоки на мало („Службен весник на СРМ", бр. 
37/66, 3/68, 26/68, 45,/68, 17/69, 8/70 и 32/70), без сред-
ствата на Републичката заедница на образованието 
и средствата распределени со Законот за распре-
делба на средствата од придонесот од личен доход 
од работен однос на примањата на уживателите 
на пензии и за работа подолга од полното работно 
време („Службен весник на СРМ" бр. 27/68 и 32/70). 

Член 2 
Од остварените приходи според член 1, став 1, 

алинеја 2 на овој закон, намалени за износот на 
доделените општи и наменски дополнителни сред-
ства на општините и придонесот за намирување на 
потребите на Федерацијата во 1972 година, се из-
двојуваат во: 

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

на културните дејности , 0,89% 
— Републичкиот фонд за унапредува-

ње на издавачката дејност 1,08% 
— Републичкиот фонд за помагање на 

дејноста на општествените органи-
зации 5,77% 

Во средствата на фондовите, обезбедени со 
претходниот став, се вклучени и средствата за от-
платување на ануитетите по кредитите што ги 
склучила Републиката за потребите на тие фон-
дови. 

Член 3 
Од средствата за распределба на посебниот дел 

на буџетот се издвојува: 
— за Републичкиот фонд за стимулирање та-

лентираноста на младите 150.000 динари; 
— за Републичкиот фонд за научноистражу-

вачки работи 3.000.000 динари; и 
— за спомен шумата „Гоце Делчев" 1.500.000 

динари. 
Член 4 

Издвојувањето во Републичкиот фонд за уна-
предување на научно-истражувачки работи се вр-
ши од републичкиот придонес од личен доход од 
работен однос во процент утврден со Законот за 
републичките придонеси и даноци на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ", бр. 2/69, 32/70 и 12/71). 

Издвојувањето во Републичкиот фонд за уна-
предување на индивидуалното земјоделство и Ре-
публичкиот фонд за води се врши од придонесот 
од личен доход од земјоделска дејност во процен-
ти утврдени со Законот за републичките придоне-
си и даноци на граѓаните („Службен весник на 
СРМ" бр. 2/69, 32/70 и 12/71). 

Член 5 
Висината на средствата што ќе се остварат во 

1972 година по основ на републичкиот данок на 
промет на стоки на мало, за нестопански инвести-
ции на одделна сметка ќе ја утврди Извршниот 
совет за секој корисник односно до износот опре-
делен со Билансот на приходите и на општиот рас-
поред на приходите на Републичкиот буџет за 1972 
година. 

Член 6 
Приходите што ги остваруваат републичките 

органи од вршењето на технички, сметководствени, 
административни и слични услуги на организации-
те на здружениот труд и други органи и организа-
ции како и на општините, ќе се користат за вр-
шење на редовната дејност и набавка на опрема 
според финансискиот план на органот. 

Член 7 
Средствата распоредени за посебни намени, што 

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

Средствата распоредени за посебни намени, што 
не ги извршуваат органите непосредно ќе се ко-
ристат врз основа на програмите и писмените до-
говори, што, врз основа на тие програми, со ко-
рисниците на средствата ќе ги склучат републич-
ките органи-носители на тие средства. По еден 
примерок од склучените договори му се доставува 
на Републичкиот секретаријат за финансии во рок 
од еден месец по склучувањето. 

Програмите од претходниот став ги утврдуваат 
корисниците и органите — носители на сред-
ствата. 

Член 8 
Ако во текот на извршувањето на буџетот Из-

вршниот совет утврди дека средствата распоредени 
за посебни намени не ќе бидат потрошени, ^ п о -
трошените средства може да ги пренесе во буџет-
ската резерва. 

Член 9 
Приходите на Републичкиот буџет за 1972 го-

дина и нивниот распоред п о . основни намени се 
утврдуваат со Билансот на приходите и на општиот 
распоред на приходите на Републичкиот буџет за 
1972 година во следните износи: 
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Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА 
' РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1972 ГОДИНА 

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

Класификациони И з и о е број И з и 

на формата на потфор- П Р И Х О Д И на потфор- вкупен на 
на прихо- мата на мата на формата на 

дите приходите приходите приходите 

1 2 3 4 5 

11 

12 

111 
ИЗ 

121 

ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 

Придонес од личен доход од работен однос: 
— Придонес од личен доход од работен однос 
— Придонес од личен доход од работен однос по додатна 

стапка на примањата на запослените. пензионери и 
продолжена работа 

Придонес од личен доход од земјоделска дејност: 
— Придонео од личен доход од земјоделска дејност 
ВКУПНО ВИДОТ 1. ПРИДОНЕСИ: 

58.300.000 

11.000.000 

14.900.000 

69.300.000 

14.900.000 
84.200.000 

ВИД 2. ДАНОЦИ 
21 Данок на промет: 

211 — Републички данок на промет на стоки на мало 
2110 — Основен данок на промет 

ВКУПНО ВИДОТ 2 ДАНОЦИ 

39.000.000 
938.800.000 977.800.000 

977.800.000 

ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ 
ПРИХОДИ 

62 Други разни приходи 
ВКУПНО ВИДОТ 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И 
ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ 

260.000 260.000 

260.000 

ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
Општи дополнителни средства: 

712 — Општи дополнителни средства во определен износ 
ВКУПНО ВИДОТ 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА: 

329.910.000 329.910.000 
329.910.000 

ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 
92 Наплатени приходи од поранешни години 

ВКУПНО ВИДОТ 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 
3.500.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (ВИДОВИ 1 ДО 9) 

3.500.000 
3.500.000 

1.395.670.000 

П. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Класиф&кационен 
број И з н о с 

на распо-
редната 
група 

на распо-
ре дната 
подгрупа 

ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ на распо-
ред ната 

подгрупа 

на распо-
ре дната 

група 

1 2 3 4 5 

0 1 — 2 

02—1 

02—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ-
ТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

Средства распоредени во определен износ 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01 

21.222.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени во . процент од сите или одделни 
приходи 
Средства распоредени во определен износ 

02—2—1 — за редовна дејност 
02—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 02 

2.005.000 
3.765.000 

21.222.000 
21.222.000 

27.500.0.00 

5.770.000 
33.270.000 
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ОСНОВНА НАМЕНА ОЗ 
ДЕЈНОСТ 

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА 

ОЗ—1 Средства распоредени во процент од сите или одделни 
приходи 

ОЗ—2 Средства распоредени во определен износ: 
ОЗ—2—1 — за редовна дејност 
ОЗ—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА ОЗ 

10.315.000 
3.905.700 

9.616.000 

14.220.700 
23.836.700 

04—1 

•04—2 
04—2—1 
04—2—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 04. СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

Средства распоредени во процент од сите или одделни 
видови на приходи 
Средства распоредени во определен износ: 
— за редовна дејност 
— за посебни намени (освен за инвестиции) 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04 

3.638.000 
35.077.000 

1.660.000 

38.715.000 
40.375.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 05. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

05—2 Средства распоредени во определен износ: 
05—2—2 За посебни намени (освен за инвестиции) 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05. 
22.830.000 22.830.000 

22.830.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ: 

07—2 Средства распределени во определен износ: 
07—2—1 — за редовна дејност 
07—2—2 — за посебни намени (освен за инвестиции) 
07—2—3 — за намените што нема да се распоредат според други 

основни намени 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07 

94.464.000 
53.496.000 

1.950.000 149.910.000 
149.910.000 

09—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 09. ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ЗАЕДНИЦИ 
Средства распоредени во определен износ: 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 09 

791.135.000 791.135.000 
791.135.000 

10—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ЗАЕДНИЦИ 
Средства распоредени во определен износ 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 10 

62.596.000 62.596.000 
62.596.000 

13—1 

13—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА 
НА ГРАЃАНИ 
Средства распоредени во процент од сите или одделни 
приходи 
Средства распоредени во определен износ 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 13 

28.400.000 
7.561.000 

35.961.000 

14—2 

16—1 

16—2 

17—2 

14-2-

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

-21 — за тековни вложувања 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 14 

ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНТЕРВЕНЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 
Средства распоредени во процент од сите или одделни 
приходи 
Средства распоредени во определен износ: 

16—2—21 За тековни вложувања 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 16, 

4.910.000 

118.350.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 17. БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ,,ОД 
ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 
Средства распоредени во определен износ 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 17 

15.438.290 

4.910.000 
4.910.000 

10.800.000 

118.350.000 
129.150.000 

15.438.290 
15.438.290 
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ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУВАЊЕ 
- ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

18—2 Средства распоредени во процент од сите или одделни 
приходи 4.736.010 4.736.010 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 18 4.736.010 

ОСНОВНА НАМЕНА 19. НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 
19—2 Средства распоредени во определен износ 

19—2—21 Средства распоредени во тековна буџетска резерва и 
средства за поставување на нови работници 10.000.000 10.000.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 19 10.000.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 20. НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТЕСТВЕНО КНИГОВОДСТВО 

20—2 Средства распоредени во определен износ 300.000 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 20 __ 300.000 
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ 
ПРИХОДИ (ОСНОВНИ НАМЕНИ 01 до 20) 1.345.670.000 

СРЕДСТВА РАСПОРЕДЕНИ ВО ОПШТИОТ ДЕЛ 
НА БУЏЕТОТ ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ НА РЕПУБ-

ЛИКАТА 

— Републичка заедница на * образованието и тоа: 
а) за инвестиции во основното 

школство 7.700.000 
б) за подобрување на материјалната 

состојба на студентите за сместу-
вање и исхрана, опремување и 
други инвестициони вложувања за 
студентскиот стандард 3.300.000 

— За адаптација и опремување на сту-
дентските домови 3.000.000 

— За учество во опремувањето на сред-
ните училишта 1.000.000 

— За изградба на културни домови 6.000.000 
—• За учество во изградбата на станови 

за повратници 4.000.000 
— За учество во реализацијата на дел 

од инвестиционата програма на Ра-
диотелевизија — Скопје 4.000.000 

— За поддржување на инвестиционата 
програма на НИП „Нова Македонија" 1.000.000 

— За учество во инвестиционите вло-
жувања на физичката култура 1.000.000 

—• За учество во инвестиционите вло-
жувања во здравството 4.000.000 

— За адаптација и проширување на 
Училиштето за внатрешни работи, 
изградба на граничните премини, на-
бавка на пловни објекти и за други 
потреби на Републичкиот секретари-
јат за внатрешни работи 7.000.000 

— За потребите на општонародната 
одбрана 1.500.000 

— За учество во заштитата на спомени-
ците на културата 1.000.000 

— За учество во доградувањето и опре-
мувањето на домовите за техничка 
култура 500.000 

— За инвестиции и опрема на републич-
ките органи на управата ^ 1.000.000 

— Имобилизирани средства што ќе се 
остварат над ра еп ©редените во 1971 
година 4.000.000 

ВКУПНИ РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ: 1.395.670.000 

П ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 10 
Средствата предвидени во Раздел 4 „Македон-

ска академија на науките и уметностите", позиции 
35 до 45, ќе се преведуваат на Македонската ака-
демија на науките и уметностите на ист начин како 
и на републичките органи. 

Член 11 
Средствата предвидени во Раздел 14 — „Ре-

публички секретаријат за финансии", позиција 113 
—• „Републичка заедница на образованието" изно-
сот „17.338.000" Републичката заедница на образо-
ванието ќе го употреби и тоа: 

— „9.000.000" како учество на Републиката во 
кредитирањето на студентите; 

— „1.000.000" за подобрување на материјалната 
состојба на студентите за сместување и исхрана, 
опремување и други инвестициони вложувања за 
студентскиот стандард; 

— „5.333.000" како учество во инвестиционите 
вложувања во основното образование, а под усло-
ви што ќе ги утврди во согласност со Извршниот 
совет; 

— „505.000" трошоци за проширено здравствено 
осигурување на студентите; и 

— „1.500.000" трошоци за издавање на учебници. 

Член 12 
Средствата предвидени во Раздел 14 — „Репуб-

лички секретаријат за финансии" позиција 177 — 
„Партиципација во отстранувањето на причините 
на смртноста ка ј доенчињата", ќе се користат во 
согласност со Акционата програма за отстрану-
вање на причините на смртноста ка ј доенчињата, а 
според договори што ќе ги склучи Републичкиот 
секретаријат за здравство и социјална политика. 

Член 13 
Средствата предвидени во Раздел 14 — „Репуб-

лички секретаријат за финансии" позиција 184 — 
„Средства за поставување на нови работници и 
корекција на личните доходи на окружните судии, 
обвинителите и нивните заменици", ќе се користат 
врз основа на решенија на Извршниот совет. 

Член 14 
Средствата предвидени во Раздел 16 — „Ре-

публички секретаријат за земјоделство и шумар-
ство" позиција 200 — „Премии за млеко", ќе се 
користат врз основа на одлука на Извршниот со-
вет. 

Средствата предвидени во разделот од претход-
ниот став, позиција 204 — „за финансирање на на-
ционалните паркови", ќе се користат според посеб-
ната програма што ќе ја утврди Извршниот совет. 

Член 15 
Приходите на Републичкиот буџет за 1972 годи-

на во износ од 1.345.670.000 динари, во рамките на 
општиот распоред на приходите од член 14 на овој-

. закон, се распределуваат по носители, корисници и 
поблиски намени во посебниот дел на Републич-
киот буџет за 1972 година, кој гласи: 
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РАЗДЕЛ 1 — СОБРАНИЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1 07--2—1 За редовна дејност 6.086.000 
2 07--2—2 Лични примања на избраните лица од Собранието на СРМ 8.562,000 
3 07--2—2 Патни и дневни трошоци на избраните лица од Собра-

нието на , СРЖ 1.500.000 
г 07--2—2 Паушал и за пратеници 1.632.000 
5 07--2—2 Трошоци за директни и специјални телефони 130.000 
6 07--2—2 Печатење на стенографски белешки 120.000 
7 07--2—2 Трошоци за прием и пречеци 200.000 
8 07--2—2 Трошоци за анализи и студии 100.000 
9 07--2—2 Трошоци на Комисијата за уставни прашања 400.000 

10 07--2—2 Трошоци за одржување на патничките возила 80.000 
11 07--2—2 Трошоци за декорација на зградата за државни празници 10.000 
12 07--2—2 Трошоци за преведување на албански и турски јазик 50.000 
13 07--2—2 Трошоци за надворешни лица што учествуваат во телата 

. на Собранието 90.000 
14 07--2—2 За прослава на 100-годишнината од раѓањето на Гоце 

Делчев 1.000.000 19.960.000 

14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
15 14—2—21 За набавка на опрема 2.000.000 2.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 15) 21.960.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

6.086.000 
15.874.000 
21.960.000 

РАЗДЕЛ 2 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ГЛАВА 1. ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

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

СРМ и на именуваните од Извршниот совет 
07—2—2 Трошоци за директни и специјални телефони 
07—2—2 Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните 

лица 
07—2—2 Надоместок за надворешни соработници 
07—2—2 Трошоци за прием и пречеци 
07—2—2 Трошоци за одржување на објектите за потребите на 

Републиката 
07—2—2 Дотација на Клубот на пратениците 

14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

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

17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

25 17—2 За намирување на обврските направени по повод про-
славата на 30-годишнината од народното востание 

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

16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 

4.610.000 

2.783.000 
60.000 

210.000 
30.000 

230.000 

2.453.000 
50.000 

1.200.000 
130.000 

300.000 
1.270.000 

10.426.000 

1.330.000 

1.570.000 
13.326.000 

27 
28 
29 

07—2—1 
07—2—2 
07—2—2 

ГЛАВА 2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ 
СО СТРАНСТВО 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

За редовна дејност 
За пречек на гости 
За користење на патнички возила 
ВКУПНО ГЛАВА 2 (позиции 27 до 29) 

710.000 
3.000 
3.000 716.000 

716.000 
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ГЛАВА 3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ 
ПРАШАЊА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

30 07—2—1 За редовна дејност 
ВКУПНО ГЛАВА 3 (позиција 30) 

310.000 310.000 
310.000 

ГЛАВА 4. БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

31 07—2—1 За редовна дејност 357.000 357.000 
ВКУПНО ГЛАВА 4 (позиција 31) 357.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 16 до 31) - 14.709.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 5.987.000 
За посебни намени: 8.722.000 

ВКУПНО: 14.709.000 

РАЗДЕЛ 3 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

32 07—2—1 За редовна дејност 631.000 
33 07—2—2 Лични примања на претседателот и судиите 690.000 
34 07—2—2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 220.000 1.541.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 32 до 34): 1.541.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 1.541.000 

631.000 
910.000 

РАЗДЕЛ 4 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

35 02—2—1 За редовна дејност 1.355.000 
36 02—2—2 За набавка на книги; и списанија 200.000 
37 02—2—2 За студии и истражувања 200.000 
38 02—2—2 Трошоци за репрезентација 20.000 
39 02—2—2 Симпозиуми, советувања и собири во земјата 30.000 
40 02—2—2 Симпозиуми, советувања и собири во странство 50.000 
41 02—2—2 Откуп на уметнички дела 20.000 
42 02—2—2 Одржување на научен собир 100.000 1.975.000 

ОЗ — КУЛТУРНО -ПРО СВЕТНА ДЕЈНОСТ 

43 03—2—2 За издавачка дејност 560.000 
44 03—2—2 Ракописи, архивска граѓа и микрофилмување 50.000 610.000 

14 — НЕ СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

45 14—2—21 Набавка на опрема 80.000 80.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 35. до 45) 2.665.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.355.000 
За посебни намени 1.310.000 

ВКУПНО: . 2.665.000 

РАЗДЕЛ 5 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

46 01—2 Семинари и советувања 81.000 81.000 
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1 2 3 4 5 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
* 

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

уреди 55.000 
49 07--2—2 Набавка на филмови 11.000 
50 0 7 - -2—2 Партиципирање за посебните задачи на народната одбрана 750.000 
51 07--2—2 За посебни намени 1.054.000 3.025.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 46 до 51) 3.106.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.155.000 
1.951.000 
3.106.000 

РАЗДЕЛ 6 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

52 

53 
54 
55 

56 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

01—2 Трошоци на Средното училиште за внатрешни работи 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

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

14 — ^ С Т О П А Н С К И ИНВЕСТИЦИИ 

14—2—21 За откуп ' и изградба на станови 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 52 до 56): 

3.000.000 

34.800.000 
150.000 

10.108.000 

. 800.000 

3.000.000 

45.058.000 

800.000 
48.858.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

34.800.000 
14.058.000 
48.858.000 

РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

57 01—2 Трошоци за стручни советувања 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

58 07—2—1 За редовна дејност 
59 07—2—2 Надоместок на лицата за времето поминато во притвор 

и истражен затвор 
60 07—2—2 Надоместок за издршка на осудените и притворените 

лица во Републиката и вон неа 
61 07—2—2 Хонорари за правосудни испити и испити за судии за 

прекршоци 
62 07—2—2 За преведување во врска со меѓународната правна помош 
63 07—2—2 Надоместок на надворешни соработници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 57 до 63): 

20.000 

1.134.000 

300.000 

700.000 

60.000 
10.000. 
20.000 

20.000 

2.224.000 
2.244.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.134.000 
1.110.000 
2.244.000 

РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 
И ОРГАНИЗАЦИЈА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

64 07—2—1 За редовна дејност 
65 07—2—2 Трошоци за усогласување на републичкото и сојузното 

законодавство 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 64 до 65): 

740.000 

30.000 770.000 
770.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА 

бб 

67 
68 

69 

70 
71 

01—2 

02—2—1 
02—2—2 

02—2—2 

07—2—1 
07—2—2 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

Набавка на учебници за деца на работници во странство 

02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

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

07 РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

За редовна дејност 
Трошоци за жири-комисии и рецензии 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции бб до 71) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

60.000 

650.000 

80.000 
45.000 

890.000 
7,000 

ВКУПНО: 

890.000 
842.000 

1.732.000 

740.000 
30.000 

770.000 

60.000 

775.000 

897.000 
1.732.000 

РАЗДЕЛ 10 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА 

ОЗ — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

72 ОЗ—2—1 Архив на Македонија 
73 03—2—1 Ансамбал за народни игри и песни „Танец" 
74 03—2—1 Народна и универзитетска библиотека 
75 ОЗ—2—1 Републички завод за заштита на спомениците на кул-

турата 
76 ОЗ—2—2 Специјализации и усовршување во странство 
77 ОЗ—2—2 Трошоци за микрофилмување на историска граѓа 
78 03-2—2 Награди „11 Октомври" 
79 ОЗ—2—2 Награди „Климент Охридски" 
80 ОЗ—2—2 Награди „Мито Хаџивасилев — Јасмин" 
81 ОЗ—2—2 Музеј на словенската писменост 

2,020.000 
1.230.000 
5.472.000 

1.593.000 
280.000 
250.000 
174.500 
102.500 
23.700 

100.000 11.245.700 

07 РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

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

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

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 72 до 83-а) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

540.000 

10.000 
75.000 

540.000 
11.330.700 
11.870.700 

625.000 
11.870.700 

РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

За редовна дејност 
Трошоци за издавање на публикации на странски јазици 
Трошоци за одделни радиотелевизиски емисии и програ-
ми за странство и народностите 
Трошоци за испраќање на македонски печат во странство 
Трошоци за пречек На странски гости и делегати 
Трошоци за набавка и испраќање на грамофонски плочи, 
магнетофонски ленти и испраќање на македонски фил-
мови и новогодишни честитки во странство 

84 07—2—1 
85 07—2—2 
86 07—2—2 

87 07—2—2 
88 07—2—2 
89 07—2—2 

721.000 
713.000 

1.500.000 
720.000 

60.000 

30.000 
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1 2 3 4 5 

90 07-- 2 — 2 Трошоци за набавка на книги, списанија и весници за 
докуменггациј а 153.000 

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

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

зации 60.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 84 до 94) 4.042.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

721.000 
3.321.000 
4.042.000 

РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

95 04—2—2 Трошоци за стручно оспособување на учесниците во НОВ 
и децата на паднати и умрени борци 75.000 

96 04—2—2 Социјални помошти на повратници 2.500.000 
97 04—2—2 Надоместок за Меѓународниот детски фонд 240.000 
98 04—2—2 Трошоци за транспорт на храна од меѓународната помош 

и меѓународната соработка 400.000 
99 04—2—2 Финансирање на одделни облици на инвалидска заштита 22,300.000 

100 04—"2—2 Материјално обезбедување на учесници во НОВ 3.600.000 

05— ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

101 05—2—2 Набавка ца изотопи 40.000 
102 05—2—2 Трошоци за анализи и супер-анализи 15.000 
103 05—2—2 Болнички трошоци за лекување на душевно болни 2.000.000 
104 05—2—2 Трошоци за задолжителна превентивна заштита 2.850.000 
105 05—2—2 Трошоци за задолжителни видови здравствена заштита 

на населението 17.900.000 
106 05—2—2 Трошоци за здравствена заштита на странци 25.000 

29.115.000 

22.830.000 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

107 07—2—1 За редовна дејност 
108 07—2—2 Надоместок за второстепени комисии 
109 07—2—2 Спроведување на Законот за социјална заштита, Резолу-

цијата за социјална заштита и задачи од општ интерес 
на Републиката 

НО 07—2—2 Трошоци за спроведување на акционата програма за по-
добрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката 
состојба во СР Македонија 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 95 до 110) 

1.760.000 
71.000 

360.000 

1.600.000 3.791.000 

55.736.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

1.760.000 
53.976.000 
55.736.000 

07— РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

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

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 111 до 112) 

1.160.000 
100.000 1.260.000 

1.260.000 

4.042.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 1.260.000 

1.160.000 
100.000 

РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

113 01—2 Републичка заедница на образованието 17.338.000 17.338.000 

04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

114 04—2—2 Надоместок за социјално осигурување, за исплата на 
илинденски пензии и пензии признаени според репуб-
лички прописи 3.000.000 3.000.000 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

115 07—2—1 За редовна дејност 3.200.000 
116 07—2—3 Надоместок за неправилно одземени имоти на колонисти 

и сточни поседи 250.000 3.450.000 

09 — ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ 

117 09—2 Берово 3.155.100 
118 09—2 Битола 5.768.600 
119 09—2 Брод 4.283.300 
120 09—2 Валандово 904.500 
121 09—2 Виница 3.101.600 
122 09—2 Гевгелија 1.809.400 
123 09—2 Гостивар 12.785.100 
124 09—2 Дебар 3.588.400 
125 09—2 Делчево 3.012.200 
126 09—2 Демир Хисар 3.452.400 
127 09—2 Кавадарци 2.587.800 
128 09—2 Кичево 5.752.700 
129 09—2 Кочани 3.872,600 
130 09—2 Кратово 4.097.800 
131 09—2 Крива Паланка 4.827.500 
132 09—2 Крушево 2.560.200 
133 09—2 Куманово 10.824.300 
134 09—2 Неготино 1.608.500 
135 09—2 Охрид 4.785.200 
136 09—2 Прилеп 7.232.400 
137 09—2 Пробиштип 891.500 
138 09—2 Радовиш 4.271.600 
139 09—2 Ресен 3.529.800 
140 09—2 Св. Николе 2.888.800 
141 09—2 Струга 7.864.000 
142 09—2 Струмица 5.220.000 
143 09—2 Тетово 19.262.000 
144 09—2 Титов Велес 2.591.400 
145 09—2 Штип 1.436.300 137.965.000 

146 09—2 Придонес за намирување потребите на Федерацијата во 
1972 година 653.170.000 653.170.000 
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10 — НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ 

147 10—2 Берово 957.700 
148 10—2 Битола 3.665.200 
149 10—2 Брод 473.600 
150 10—2 Валандово 50Г.700 
151 10—2 Виница 470.100 
152 10—2 Гевгелија 2.670.870 
153 10—2 Гостивар 2.123.400 
154 10—2 Дебар * 890.300 
155 10—2 Делчево 1.113.780 
156 10—2 Демир Хисар 458.100 
157 10—2 Кавадарци 1.016.500 
158 10—2 Кичево 1.474,100 
159 * 10—2 Кочани 1.030.000 
160 10—2 Кратово 677.580 
161 10—2 Крива Паланка 1.363.580 
162 10—2 Крушево 494.380 
163 10—2 Куманово 2.386.800 
164 10—2 Неготино 684.690 
165 10—2 Охрид 2.150.650 
166 10—2 Прилеп 2.475.700 
167 10—2 Пробиштип 523.400 
168 10—2 Радовиш 853.000 
169 10—2 Ресен 1.245.400 
170 10—2 Св. Николе 814.900 
171 10—2 Скопје 18.618.710 
172 10—2 Струга 1.834.100 
473 10—2 Струмица 2.139.200 
174 10—2 Тетово 2.118.780 
175 10—2 Титов Велес 2.500.800 
176 10—2 Штип 1.868.980 59.596.000 

177 10—2 Партиципација во отстранувањето причините на смртно-
ста к а ј доенчињата 3.000.000 3.000.000 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

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

179 16—2—21 Обврски по пренесени функции по вонбуџетскиот биланс 
на Федерацијата 100.000.000 105.000.000 

17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

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

181 17—2 За отплата на ануитети по земени кредити 10.376.990 13.618.290 

18 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

182 18—2 Издвојување во Резервниот фонд на СР Македонија 4.736.010 4.736.010 

19 — НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 

183 19—2—21 Средства распоредени во тековната буџетска резерва 6.000.000 
184 19—9—21 Средства за поставување на нови работници и корек-

ција на личните доходи на окружните судии, обвините-
лите и нивните заменици 4.000.000 10.000.000 

20 — НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

185 20—2 Надоместок за покривање на трошоците на Службата на 
општественото книговодство 300.000 300.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 113 до 185) 1.011.173.300 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 3.200.000 
За посебни намени 1.007.973.300 

ВКУПНО: 1.011.173.300 
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РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА 
И ТРГОВИЈА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

186 07--2—1 За редовна дејност 2.776.000 
187 07--2—2 Трошоци за користење и одржување на работните про-

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

стоките во индустријата 30.000 
191 07--2—2 Трошоци за испитување на материјали, конструкции и 

опрема во градежната индустрија 20.000 
192 07--2—2 Специјализации и стручни усовршувања 15.000 
193 07--2—2 Трошоци за премии и пречеци 5.000 3.296.000 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

194 16—2—21 Надоместок на аеродромските и воздухопловните прет-
пријатија 600.000 600.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 186 до 194) 3.896.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.776.000 
За посебни намени 1.120.000 

ВКУПНО: 3.896.000 

РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
И ШУМАРСТВО 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

195 07—2—1 За редовна дејност * 1.600.000 
196 07—2—2 Студија за ридско-планинските подрачја 400.000 
197 07—2—2 Стручни испити од областа на земјоделството, шумар-

ството и ветеринарството 10.000 
198 07—2—2 Надоместок за уништување на штетен дивеч 50.000 
199 07—2—2 Трошоци на Комисијата за интегрална верификација 

на реката Вардар 50.000 2.110.000 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

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

тивни мерки за заштита на растенијата и добитокот 
од болести 350.000 

202 16—2—21 Интервенции за меѓународни водостопански проблеми 100.000 
203 16—2—21 Истражување на Преспанското Езеро 100.000 
204 16—2—21 За финансирање на националните паркови 700.000 11.250.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 195 до 204) __ 13.360.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност - 1.600.000 
За посебни намени 11.760.000 

ВКУПНО: 13.360.000 

РАЗДЕЛ 17 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

205 07—2—1 За редовна дејност 636.000 
206 07—2—2 Студии и специјализации 55.000 
207 07—2—2 Учество во меѓународни трговски преговори 20.000 711.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 205 до 207) ~ 711.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност . 636.000 
За посебни намени 75.000 

ВКУПНО: 711.000 
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РАЗДЕЛ 18 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

208 07—2—1 За редовна дејност 2.041.000 
209 07—2—3 Елаборати и студии за подолгорочен развиток на одделни 

области и дејности 100.000 2.141.000 

14 — НЕ СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

210 14—2—21 За набавка на апарат за копирање 160.000 160.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 208 до 210) . 2.301.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.041.000 
За посебни намети 260.000 

ВКУПНО: 2.301.000 

РАЗДЕЛ 19 — ГЛАВЕН ШТАБ НА НАРОДНА ОДБРАНА 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

211 01—2 Стручна обука 500.000 500.000 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

212 07—2—1 За редовна дејност 1.605.000 
213 07—2—2 Материјални расходи за зонските штабови 160.000 
214 07—2—2 Трошоци за одржување на моторните возила 72.000 1.837.000 

14 — НЕ СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

215 14—2—21 Уредување на магацински простор 10.000 
216 14—2—21 Извидување и уредување на територијата за потребите 

на територијалната одбрана 300.000 310.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 211 до 216) 2.647.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.605.000 
За посебни намени 1.042.000 

ВКУПНО: 2.647.000 

РАЗДЕЛ 20 — КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

217 07—2—1 За редовна дејност 421.000 
218 07—2—2 Општа републичка туристичка пропаганда 317.000 
219 07—2—2 Студии и истраги 100.000 
220 07—2—2 Патни и дневни трошоци на колегијалниот орган 15.000 853.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 217 до 220) 853.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 421.000 
За посебни намени 432.000 

ВКУПНО: 853.000 

РАЗДЕЛ 21 — КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

221 01—2 Трошоци за испитни комисии 3.000 3.000 

02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

222 02—2—2 Трошоци за изучување на националната историја за 
физичка култура 20.000 20.000 

03 — КУ Л ТУ РНО-ПРО СВЕТНА ДЕЈНОСТ 

223 03—2—2 Издавачка дејност 10.000 10.000 
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07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
224 07—2—1 За редовна дејност 
225 07—2—2 Трошоци за одржување на советувања и семинари 

13 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ 

226 13—2—2 Средства за активности на (^некултурните и спортските 
организации 

227 13—2—2 Учество на олимписки игри, меѓудржавни натпревари 
и др. 

228 13—2—2 Шаховска олимпијада 

17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

229 17—2 За отплата на ануитети на Воздухопловниот сојуз на 
СР Македонија 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 221 до 229) 

637.000 
15.000 

4.311.000 

15.000 
1.500.000 

250.000 

652.000 

5.826.000 

250.000 
6.761.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни наменЅи 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНБЕНО-
КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

637.000 
6.124.000 
6.761.000 

07 РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

230 07—2—1 За редовна дејност 
231 07—2—2 Студии 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиција 230 до 231) 

799.000 
40.000 839.000 

839.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 23 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

799.000 
40.000 

839.000 

07 РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

232 07—2—1 За редовна дејност 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиција 232): 

382,000 382.000 
382.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 24 — РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

382.000 
382.000 

07 РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

233 07—2—2 За премер на земјиште 5.220.000 
233а 07—2—2 За пресметување-валоризација на катастарскиот приход 2.000.000 7.220.000 

14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

2336 14—2—21 За набавка на опрема 200.000 200.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 233 до 2336) 7.420.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За посебни намени 7.420.000 
ВКУПНО: 7.420.000 
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РАЗДЕЛ 25 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 
СО СТРАНСТВО 

ОЗ — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

234 ОЗ—2—2 Едиција „Македонија" 
235 ОЗ—2—2 Семинар за македонски јазик, литература и култура 
236 ОЗ—2—2 За културна соработка со странство — пренесени функ-

ции од федерацијата 
237 ОЗ—2—2 Средства за одделни активности 

180.000 
340.000 

368.400 
1.291.600 2.180.000 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

238 07—2—1 За редовна дејност 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 234 до 248) 

386.000 386.000 
2.566.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ШКОЛСТВОТО 

386.000 
2.180.000 
2.566.000 

ОЗ — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

239 ОЗ—2—2 Вреднување на воспитно-образовната работа 
240 03—2—2 Перманентно усовршување 
241 ОЗ—2—2 Издавачка дејност 
242 03—2—2 Награди н!а ученици 

30.000 
100.000 
40.000 

5.000 175.000 

07 — ОРАВ ОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

243 07—2—1 За редовна дејност 
244 07—2—2 Вршење на ггросветно-педагошка служба од надворешни 

соработници 
245 07—2—2 Наставни планови, програми и посебни студии 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 239 до 245) 

1.277.000 

45.000 
100.000 1.422.000 

1.597.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.277.000 
320.000 

1.597.000 

РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

246 01—2 Трошоци за школување 30.000 30.000 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

247 07—2—1 За редовна дејност 
248 07—2—2 Шифрант-надворешен соработник 
249 07—2—2 Трошоци за анкетни испитувања 
250 07—2—2 Набавка на холерит картици 
251 07—2—2 Статистички истражувања од интерес на СРМ 

4.800.000 
5.000 

410.000 
30.000 
83.000 5.328.000 

14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

252 14—2—21 Инвестиционо одржување на зградата 30.000 30.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 246 до 252) 5.388.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 4:800.000 ^ 
За посебни намени 588.000 

ВКУПНО: 5.388.000 
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1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

253 07—2—1 За редовна дејност 180.000 180.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиција 253) 180.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 180.000 
ВКУПНО: 180.000 

РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

254 01—2 Трошоци за школување 40.000 40.000 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

255 07-2-- 1 За редовна дејност 2.708.000 
256 07—2-- 2 Надоместок за метеоролошки и хидролошки набљудувања 371.000 
257 07-2-- 2 Хидрометеоролошки мерења 89.000 
258 07-2-- 2 За одржување н̂ а метеоролошки станици 35.000 
259 07-2-- 2 За одржување на хидролошки станици 20.000 
260 07—2-—2 Метеоролошки мерења 20.000 
261 07-2-- 2 Трошоци за надоместок на хидролошкиот објект 

„Солунска глава" 130.000 , 3.373.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 254 до 261): 3.413.050 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.708.000 
За посебни намени 705.000 

ВКУПНО: 3.413.000 

РАЗДЕЛ за — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

262 07-2-- 1 За редовна дејност 100.000 100.000 

13 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ 

263 13-2-- 2 Помош на верските организации 1.735.000 1.735.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 262 до 263) 1.835.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 100.000 
За посебни намени • 1.735.000 

ВКУПНО: 1.835.000 

РАЗДЕЛ 31 — ВРХОВЕН СУД 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

264 07—2—1 За редовна дејност 796.000 
265 07—2—2 Надоместок за судиите 1.345.000 
266 07—2—2 Надоместок за свидетели и вешти лица 20.000 2.161.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиција 264 до 266) 2.161.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 796.000 
За посебни намени 1.365.000 

ВКУПНО: 2.161.000 

РАЗДЕЛ 32 — ВИШИ СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

267 07—2—1 За редовна дејност 269.000 
268 07—2*-2 Надоместок на судиите 622.000 
269 07—2—2 Надоместок за судии-поротн1ици и стопански престапи >30.000 921.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 267 до 269) • 921.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 33 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

270 07—2—1 За редовна дејност 
271 07—2—2 Надоместок на републичкиот јавен обвинител и замени-

ци — јавни обвинители 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 270 до 271): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

272 07—2—1 За редовна дејност 
273 07—2—2 Надоместок на републичкиот јавен правобранител и за-

меници јавни-правобранители 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 272 до 273) 

269.000 
652.000 
921.000 

158.000 

628.000 

158.000 
628.000 
786.000 

140.000 

318.000 

786.000 
786.000 

458.000 
458.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 35 — ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1. Окружен суд — Битола 

274 
275 

276 
277 
278 

07—2—1 
07—2—2 

07—2—1 
07—2—2 
07—2—2 

За редовна дејност 
Дневници на судии, поротници, сведоци и вешти лица 
СЕ (позиции 274 до 275) " 

2. Окружен суд — Скопје 

За редовна дејност 
Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица 
Одржување на Судската палата 
СЕ (позиции 276 до 278) 

140.000 
318.000 
458.000 

1.670.000 
190.000 

4.362.000 
1.100.000 

760.000 

1.860.000 
1.860.000 

6.222.000 
6.222.000 

3. Окружен суд — Штип 

279 07—2—1 За редовна дејност 
280 07—2—2 Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица 

СЕ (позиции 279 до 280) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 274 до 280) 

1.076.000 
160.000 1.236.000 

1.236.000 
9.318.000 

281 
282 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 36 — ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1. Окружен стопански суд — Битола 
07—2—1 За редовна дејност 
07—2—2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи и 

стечаи 
СЕ (позиции 281 до 282) 

7.108.000 
2.210.000 
9.318.000 

663.000 

15.000 678.000 
678.000 
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2. Окружен стопански суд — Скопје 
283 07—2—1 За редовна дејност 2.720.000 
284 07—2—2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи и 

стечаи 40.000 2.760.000 
СЕ (позиции 283 до 284) __ 2.760.000 

3. Окружен стопански суд — Штип 
285 07—2—1 За редовна дејност 605.000 
286 07—2—2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи и 

стечаи 20.000 625.000 
СЕ (позиции 285 до 286) 625000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 281 до 286) 4.063.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 3.988.000 
За посебни намени 75.000 

ВКУПНО: 4.063.000 

РАЗДЕЛ 37 — ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

1. Окружно јавно обвинителство — Битола 
287 07—2—1 За редовна дејност 485.000 
288 07—2—2 Паушал за дежурства и вештачење 15.000 500.000 

СЕ (позиции 287 до 288) 500.000 

289 
290 

07—2—1 
07—2—2 

2. Окружно јавно обвинителство — Скопје 
За редовна дејност 
Паушал за дежурства и вештачење 
СЕ (позиции 289 до 290) 

1.278.000 . 
23.000 1.301.000 

1.301.000 

291 
292 

07—2—1 
07—2—2 

3. Окружно јавно обвинителство — Штип 
За редовна дејност 
Паушал за дежурства и вештачење 

403.000 
15.000 418.000 

СЕ (позиции 291 до 292) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 287 до 292) 2.219,000 

418.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

2.166.000 
53.000 

2.219.000 

РАЗДЕЛ 38 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

293 
294 

07—2—1 
07—2—2 

За редовна дејност 
Надоместок за судии и поротници 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 293 до 294) 

687.000 
15.000 702.000 

702.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

687.000 
15.000 

702.000 

РАЗДЕЛ 39 — КАЗНЕНО ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ИДРИЗОВО 

04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

295 
296 

04—2—1 
04—2—2 

За редовна дејност 
Посебни намени 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 295 до 296) 

2.820.000 
2.400.000 5.220.000 

5.220.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

2.820.000 
2.400.000 
5.220.000 
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РАЗДЕЛ 40 — ВОСПИТНО ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ 
— ТЕТОВО 

04 СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

297 04—2—1 За редовна дејност 
298 04—2—2 За посебни намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиција 297 до 299) 

818.000 
562.000 1.380.000 

1.380.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 'НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 16 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето но „Службен весник на Со-

818.000 
562.000 

1.380.000 

ци ја листичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1972 година. 

П Р Е Г Л Е Д 
НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ФОНДОВИ ЗА 1972 ГОДИНА 

1 01—2 Републички фонд за стимулирање талентира-
носта на младите 150.000 

2 02—1 Републички фонд за научно-истражувачки работи 30.500.000 
3 03—1 Републички фонд за унапредување на култур-

ните дејности 4.378.000 
4 03—1 Републички фонд за унапредување на издавач-

. ката дејност 5.238.000 
5 04—1 Републички фонд за социјална заштита 1.660.000 
6 13—1 Републички фонд за помагање дејноста на оп-

штествените организации 28.400.000 
7 16—1 Републички фонд за унапредување на индиви-

дуалното земјоделство 9.500.000 
8 16—1 Републички фонд за води 1.300.000 
9 16—2—21 Спомен-шума „Гоце Делчев 1.500.000 

10 18—2 Резервен фонд на СР Македонија 4.736.010 
ВКУПНО: 87.362.010 

СР МАКЕДОНИЈА Прилог 

П Р Е Г Л Е Д 

на вкупните приходи на буџетот на општествено-политичката заедница и 
на средствата на Заедницата на образованието за 1972 година 

1. Придонеси 58.300.000 20.600.000 — 20.600.000 
2. Придонес од личен доход од пензионери 

и продолжена работа — 11.000.000 — 11.000.000 
3. Придонес од земјоделска дејност 14.900.000 — — — 
4. Даноци 977.800 ООО 112.500.000 — 112.500.000 
5. Други приходи од буџетот 3.760.000 — — — 
6. Дополнителни средства во определен 

износ: 
— од буџетот 329.910.000 — 17.338.000 17.338.000 

ВКУПНО: 1.384.670.000 144.100.000 17.338.000 161.438.000 



Стр. 236 — Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 22 април 1972 

73. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ 

НА МАЛО 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за воведување нд. републички данок на про-
мет на стоки на мало, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, -одржана на 29 март 1972 година,' и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1972 година. 

Број 03-886 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА СТОКИ НА МАЛО 
Член 1 

Во Законот за воведување на републички да-
нок на промет на стоки на мало („Службен весник 
на СРМ", број 37/66, 3/68, 26/68, 45/68, 17/69, 8/70 и 
32/70) во член 1, став 2, стапката „2,5%" се заме-
нува со стапката „3,5°/о". 

Член 2 
Во член 2, алинеја прва процентот „54" се за-

менува со процентот „88", а во алинеја втора про-
центот „46" се заменува со процентот „62". 

Член 3 
Се овластува Законадавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да го утврди пречистениот текст на Зако-
нот за воведување на републички данок на промет 
на стоки на мало. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија", а ќе се применува од 1 април 1972 година. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК 

НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

Член 1 
Во Законот за Републичкиот фонд за кредити-

рање на побрзиот стопански развиток на недоволно 
развиените краишта („Службен весник на СРМ" 
бр. 24/66), во член 8 ставот 3 се менува и гласи: 
„Освен приходите од став 1 Фондот може да има 
и други приходи како и да користи кредитни сред-
ства". 

Член 2 
Член 11 се менува и гласи: „Средствата на 

Фондот служат во прв ред за учество за добивање 
на кредити од деловните банки, организациите на 
здружениот труд и од други кредитори. 

Фондот ќе утврди диференцирани услови под 
кои корисниците можат да добиваат кредити од 
Фондот." 

Член 3 
Член 12 се менува и гласи: 
„Корисници на средствата на Фондот можат да 

бидат организациите на здружениот труд и општи-
ните од неразвиените краишта, како и организа-
циите на здружениот труд од другите краишта што 
вршат инвестициони вложувања од сопствени сред-
ства во неразвиените краишта". 

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

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

74. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 
Се прогласува Законот 'за изменување и до-

полнување на^ Законот за Републичкиот фонд за 
кредитирање на побрзиот стопански развиток на 
недоволно развиените краишта, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1972 година. 

Број 03-883 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

75. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1972 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за распределба на сред-
ствата ѕна Социјалистичка Република Македонија 
за инвестиции во стопанството за 1972 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1972 година. 

Број 03-884 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1972 ГО-

ДИНА 

Член 1 

Средствата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за инвестиции во стопанството во 1972 го-
дина ќе се користат за финансирање односно кре-
дитирање за следните намени: 

1. За плаќање на ануитетите по 
кредитите чиј должник е СР Маке-
донија до 7,10 мил. дин. 
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Член 2 

Средствата од член 1 на овој закон, освен сред-
ствата по точките 1, 2, 3, 4, 11 и 13, ќе се користат 
на начин и под условите утврдени во одделни за-
кони, а според програмите што ќе ги одобри Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Средствата по точките 2, 3 и 4 на член 1 ќе се 
користат под условите што ќе ги утврди Изврш-
ниот совет. 

Член 3 

Распределените средства со овој закон на ко-
рисниците ќе им се даваат во еднакви тримесечни 
износи и тоа на 1 април, 1 јули, 1 октомври и 31 
декември 1972 година. 

Член 4 

Кредитот за санкции и за трајни обртни сред-
ства на Стопанската банка — Скопје и се одобрува 
со рок на враќање од 15 години и со каматна стап-

е а од 2°/о годишно. 
Кредитот за довршување изградбата на порои-

те во мелиоративните системи во СР Македонија 
на Републичкиот фонд за води да му се одобрува 
со рок на враќање од 30 години и со каматна стап-
ка од 3%. 

Договорите на кредитите од став 1 и 2 на овој 
член со корисниците, во името на Социјалистичка 
Република Македонија,' ќе ги склучи републичкиот 
секретар за финансии. 

Член 5 

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

76. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРАИ-
ШТАТА ЧИЈ РАЗВИТОК ЌЕ СЕ КРЕДИТИРА ОД 
СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ 
РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРА-

ИШТА 

Се прогласува Законот за краиштата чиј раз-
виток ќе се кредитира од средствата на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1972 година. 

Број 03-885 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА КРАИШТАТА ЧИЈ РАЗВИТОК ЌЕ СЕ КРЕ-
ДИТИРА ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТО-
ПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-

НИТЕ КРАИШТА 

Член 1 
Во' периодот 1971—1975 година, како краишта 

чиј стопански развиток ќе се кредитира од сред-
ствата на Републичкиот фонд за кредитирање на 
побрзиот стопански развиток на недоволно развие-
ните краишта, се определуваат подрачјата на оп-
штините: Берово, Брод, Виница, Гостивар, Дебар, 
Демир Хисар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, 
Крушево, Радовиш, Ресен, Струга и Тетово. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

77. 
Врз основа на член 123, став 2 и 135 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата на Републичкиот собор, одржана 
на 29 март 1972 година и на седницата на Стопан-
скиот собор, одржана на 30 март 1972 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМ-

СКАТА ПОЛИТИКА ВО 1972 ГОДИНА 
I 

ПОЧЕТНА ОСНОВА НА РАЗВОЈОТ ВО 1972 
ГОДИНА 

1. Во 1971 година е остварен натамошен виден 
пораст на производството и на тој начин е обез-
беден континуитет во позитивните тенденции на 
динамичниот растеж на стопанската активност од 
последните години. 

Обемот на вкупното производство е на повисок 
ко ниво за околу 8%, а во општественото стопан-
ство за близу 10%. Со ова во основа се остварија 
задачите на развојот на материјалното производство 
за 1971 година. Во рамките на тоа е постигнат по-
раст на производството и услугите 'во сите сто-
пански области. Особено динамичен пораст е оства-
рен во индустријата, сообраќајот и трговијата. 

2. За учество на Републиката во 
изработката на студија за водосто-
панската основа до 0,65 

3. За учество на Републиката во 
изработката на студија за региона-
лен просторен урбанистички план 
на туризмот до 2,60 

4. За учество на Републиката 
. во довршувањето на ТТ врски до 2,20 

5. За учество на Републиката 
во изработката на студија за инте-
грална бонификација на реката 
Вардар до 3,50-

6. За финансирање изградбата 
на основната мрежа на системот за 
заштита од тра добиј ност до 2,00 

7. За финансирање на патната 
мрежа во СР Македонија до 35,00 

8. За финансирање на рударски-
те истражувања до 22,00 

9. За финансирање пошумува-
њето на годините до 4,00 

10. За кредитирање побрзиот 
развиток на недоволно развиените 
краишта до 12,00 

11. За давање на кредити за 
садници и кредити за трајни обртни 
средства на стопанството преку Сто-
панската банка — Скопје до 20,00 

12. За довршување изградбата 
на пороите во мелиоративните си-
стеми во СР Македонија до 6,50 

13. За други плаќања (непокрие-
ни трошоци за печатење на обврз-
ници за заемот за зголемување на 
запосленоста, провизии на банките 
и ел.) до 2,45 
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Извозот на стоки е зголемен за 8'°/о. 
Нивото на запослените е зголемено за 15,3 ил-

јади лица или за 6% во однос на« 1970 година. Овој 
пораст е за над 2 процентни поени повисок од, оче-' 
куваниот, со што успешно се реализирани задачите 
и на планот на заложувањето. 

Остварената активност е проследена со ната-
мошен пораст на продуктивноста на трудот; зголе-
мено е учеството на средствата на организациите на 
здружениот труд во распределбата на општестве-
ниот производ за 4 процентни поени; зголемено е 
учеството на издвоените средства за фондови и 
слично. 

И покрај порастот на цените остварен е ната-
мошен пораст на животниот стандард и реалната 
лична потрошувачка. 

Просечните лични доходи по запослен во оп-
штествениот сектор достигнаа номинално ниво од 
околу. 1.200 динари и е постигнат реален пораст 
од близу 3%. 

Задржан е интензитетот на станбената изград-
ба и се завршени околу 7,6 илјади станови; оства-
рен е натамошен пораст на опфатот на учениците 
и студентите, проширена е мрежата и е зголемен 
училишниот простор; изградени се и дадени во 
употреба повеќе објекти на културата; ' зголемен е 
бројот на лекарите и обемот на здравствената 
заштита, проширена е материјалната основа на со-
цијалната заштита и друго. 

2. Развојот во 1972 година ќе се соочи со до-
ста сложени проблеми кои ќе треба да бидат ре-
шавани со стопанската политика. 

Присутен е проблемот на инфлаторни движе-
ња на цените и трошоците на животот, проблемот 
на високата побарувачка и проблемот на ^ л и к -
видноста, кој се јавува во сериозни размери и со 
изразито неповолни движења во односот меѓу по-
барувањата и долговите. 

Во таква положба значаен обем од издвоени-
те средства во фондовите на организациите на здру-
жениот труд за инвестиции е замрзнат во зали-
хи и побарувања, а тоа неповолно се одразува врз 
редовниот развој на стопанството. 

Со пренесувањето на обврските и средствата на 
федерацијата за инвестиции во стопанството се соз-
дадени обврски кои Републиката во 1972 година не 
е во можност да ги покрие со пренесените средства 
и нужно ќе биде упатена дел од овие обврски да 
обезбедува од други извори на средства. 

Инвестиционите вложувања во стопанството се 
остварени со побавна динамика и несоодветна 
структура во споредба со предвидената развојна 

' политика до 1975 година. 
Врз забавената динамика на инвестициите има-

ше сериозен негативен одраз изразито нередовниот 
прилив на средствата од Сојузниот фонд за кре-
дитирање на недоволно развиените републики и 
покраини и од средствата на федерацијата за изми-
рување на обврските утврдени со закон. 

Се уште не е отпочната изградбата на елек-
троенергетски извори. Ова станува сериозен проб-
лем дотолку повеќе што проблемот на редовното 
снабдување со електрична енергија станува се по-
критичен и во југословенски размери. 

Инфлаторните тенденции чие дејствување де-
лумно ќе се пренесе и во 1972 година ќе наметне 
потреба од ангажирање на финансиски средства за 
покривање на зголемените цени на инвестициите, 
а тоа неповолно ќе се одрази и врз реалното ниво 
на вложувањата. 

И 
ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ЗАДАЧИ НА РАЗ-

ВОЈОТ ВО 1972 ГОДИНА 

Имајќи ги предвид проблемите во почетната 
основа на развојот во 1972 година, целите и зада-
чите на развојот утврдени со Нацртот на опште-
ствениот план. на развојот до 1975 година и усло-
вите што ќе постојат во целата земја, тежиштето 
на спштествено-економската политика во 1972 го-
дина ќе биде насочено особено кон: 

-— стабилизација на побарувачката и смирува-
ње на порастот на цените и трошоците на живо-
тот како услов за надминување на проблемот на 
општата нестабилност на пазарот и за стабилен раз-
вој на животниот стандард; 

— остварување натамошен пораст на производ-
ството и услугите во сите дејности на стопанството; 

— натамошен реален развој на животниот стан-
дард; 

— динамизирање на извозот на стоки и заба-
вување динамиката на увозот; 

— обезбедување натамошен пораст на запосле-
носта што ќе овозможи ангажирање на прирастот 
на активното население; 

— зголемување на степенот на ликвидноста на 
стопанството и банките преку смалување на ан-
гажираните средства во побарувањата и залихите 
и остварување на активна кредитна политика која 
ќе биде во поголема согласност со порастот на 
производството. 

Политиката на стабилизација ќе има многу 
понагласено место и во 1972 година таа ке прет-
ставува решавачки фактор за надминување на на-
трупаните проблеми и создавање на услови за не-
пречено остварување на задачите на развојот пред-
видени за среднорочниот период од 1971 до 1975 го-
дина. 

Ставајќи ја стабилизационата политика на пре-
ден план, категорички се поставува потребата од 
натамошно лимитирање на потрошувачката, пред се 
на буџетската и фондовската потрошувачка, под 
нивото на материјалните движења, мобилизирање 
на сите вишоци на средствата што ќе се созда-
дат над определеното ниво и нивното користење 
за решавање на отворените проблеми на стопан-
ството и за јакнење на неговата репродуктивна 
способност. 

Политиката и натаму ќе биде насочена кон ре-
ално зголемување на животниот стандард, но во 
рамки што ги овозможува спроведувањето на ста-
билизационата политика. Тоа ќе значи, пред се, 
заштита на постигнатиот животен стандард и на-
пори тој да се подобрува во рамките на реалниот 
пораст на материјалните можности. 

Во овие рамки посебно ќе се спроведуваат мер-
ките за заштита на работниците со најниски лич-
ни доходи, ќе се остварува политика на ната-
мошно квалитетно подобрување на условите и раз-
војот на општествените дејности и ќе се овозмо-
ж и да продолжи курсот на подобрување условите 
за работа и посебно станбените услови. 

Инвестиционата потрошувачка во 1972 година 
ќе се остварува во рамките на расположливата ре-
ална акумулација, со тоа што 1972 година ке биде 
година на расчистување на обврските создадени 
со досега непокриените вложувања, со пречеко-
рувањата поради порастот на цените и со ликвиди-
рање на најголем дел од обврските во стопанство-
то во однос на загубите, санациите и слично. 

Истовремено во 1972 година ќе се вложат мак-
симални напори да се ослаби динамиката на по-
растот на производството и на заболувањето. Опре-
делени реперкусии на рестриктивната стабилизаци-
она политика не можат да се избегнат, па ке треба 
да се вложат сите средства и сили таа активност ' 
во индустријата, земјоделството и другите стопан-
ски дејности да не падне под нивото што е оства-
рено во 1971 година. 

Секое нечувствително смалување на динамика-
та во клучните области на производството ке го 
стават стопанството пред нерешлив проблем да го 
компензира послабиот старт до крајот на 1975 го-
дина. 

За таа цел стопанството треба да вложи посе-
бен напор и активност во интензивирањето на 
стопанисувањето преку поефикасно користење на 
расположливите средства, подобра организација на 
производството и пласманот, побрз обрт на сред-
ствата, зголемување на продуктивноста на трудот 
и на сето она што претставува интерен план на ра-
ботните колективи и самоуправните органи. 

Напоредно со одржувањето на нивото на про-
изводството, основна задача ќе биде да се одржи 
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и трендот на постојано зголемување бројот на за-
ложените. Тоа ќе се остварува со продолжување на 
сите досега применувани мерки. Зголемувањето на 
запосленоста притоа треба да се остварува врз по-
читување на критериуми. 

Во 1972 година мора да се извршат квалитет-
ни промени во надворешно-трговската размена. 
Преку неенергична, континуирана и смислена по-
литика на овој план, ќе треба да се оствари позна-
чајно зголемување на извозот на стоки и забавува-
ње на увозот, преку поголемо користење на суро-
вини и опрема од домашни извори. 

Динамика на развојот 

1. Натамошниот пораст на производството и ус-
лугите се предвидува да биде остварен најмалку со 
интензитетот што е остварен во 1971 година. Во да-
дените услови тоа ќе претставува крупна задача, 
но и потребна динамика за целиот друг развој на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Се предвидува општествениот производ да би-
де остварен со реален пораст од 7 до 8%, од тоа 
во општествениот сектор на стопанството околу 
9%, а во индивидуалниот сектор околу 3°/о. 

Оваа динамика по интензитет би била побрза 
од онаа што се очекува во Југославија, но се уште 
под предвидената со Среднорочниот план од 1971 
до Д975 година. Со остварувањето на политиката на 
стабилизација ќе се создадат услови за интензиви-
рање на динамиката на развојот во наредните го-
дини и со тоа ќе се надомести побавниот развој 
на стартот. 

Индустриското производство се предвидува да 
биде зголемено за 9,5 до 10,5%. 

Остварувањето на вака предвидениот развој во 
индустријата ќе биде понесено во прв ред со одр-
жување на динамичниот развој на производството 
во металургијата, индустријата на неметали и гра-
дежен материјал, металската и електроиндустри-
јата и хемиската индустрија, на кои отпаѓаат близу 
две третини од целокупниот предвиден пораст на 
индустриското производство за 1972 година. 

Иако претежен дел од очекуваниот пораст на 
индустриското производство ќе треба да се оства-
ри 'врз поинтензивно користење на к а п а ц и т е т и т е 
можности, тој во значајна мера ќе биде условен и 
од благовременото довршување и пуштање во по-
гон' на неколку индустриски објекти почнати од 
порано. 

Решавањето на проблемот на енергетиката и 
зголемувањето на енергетскиот потенцијал е осно-
вен предуслов на нашето стопанство. Во 1972 годи-
на ќе почне изградбата на енергетски извори. 

За остварување на предвидената динамика на 
развојот значајно влијание ќе има и земјоделското 
производство кое ќе се остварува со повисока ди-
намика од 1971 година. 

Развојот на земјоделството претпоставува одр-
жување на висок растеж на производството во оп-
штествениот сектор и зголемување на индивидуал-
ното производство кое во 1971 година беше нама-
лено. Притоа, се очекува пораст на сточарското про-
изводство од околу 5,3'°/о, додека порастот на по-
леделското производство би изнесувал околу 3,4%, 

Развојот на производството во 1972 година во 
знатна мера ќе се засновува врз веќе создаде-
ните услови и материјална база во претходните го-
дини. Проширувањето на површините за наводну-
вање во поледелството, освен зголемување на при-
носите, ќе овозможи и натамошно подобрување на 
сеидбената структура. Во другите гранки, како ре-
зултат на поранешното инвестирање, ќе се зголе-
мат производствените капацитети. Освен' тоа, к а ј 
веќе проредените млади насади се очекуваат пови-
соки приноси, а некои од нив ќе стапат и во полн 
род. 

Во 1972 година заштитата од тра добиј ност ќе 
се организира уште на еден полигон од околу 
110.000 ха нови површини. * 

За одржување на интензитетот на динамиката 
на развојот, од значење ќе биде развојот и во дру-
гите области на .стопанството. 

Во шумарството ќе се зголеми сечата и произ-
водството на техничко дрво. 

Во сообраќајот се предвидува пораст на сите 
видови сообраќајни услуги. 

Во градежништвото, исто така, се очекува да се 
оствари подинамичен пораст на реалниот обем на 
градежните работи. Тоа претпоставува поширока 
ориентација на градежната оператива кон проши-
рување на станбената изградба и зголемување обе-
мот на изградбата во другите краишта на земјата 
и странство. 

Во трговијата се очекува пораст на прометот на 
мало и големо, а во туристичкото стопанство по-
раст на бројот на посетителите и ноќевањата при 
што ноќевањата на домашните туристи за околу 6 
до 8%, а на странските за 16 до 180/о-. 

По промената на паритетот на динарот се оче-
кува знатно зголемување на приливот на домаш-
ните и странските туристи. За подмирување на ту-
ристичките услуги треба да се вклучат и одмо-
ралиштата во туристичката понуда. 

Во областа на прометот развојот ќе биде про-
следен со изградба на современи објекти, магацин-
ски простор и проширување на трговската мрежа 
во туристичките места и на село. 

Во 1972 година и натаму ќе се остварува зна-
чаен развој преку установените општествени фон-
дови. 

Во областа на водостопанството ќе продолжи 
активноста за редовно инвестиционо одржување и 
користење на изградените водостопански објекти и 
постројки, регулацијата на речните текови, уреду-
вањето на пороите, заштитата на водите од зага-
дузање, обезбедувањето со вода на селското насе-
ление и друго. Освен тоа ќе продолжат и ке се 
интензивираат работите на изготвувањето на сту-
дијата за интегрална бонификација на сливот на 
Вардар. 

И натаму ќе се остварува модернизацијата и 
реконструкцијата на патните правци. Ке се оства-
рува модернизацијата и реконструкцијата на пат-
ните правци почнати од порано и по програмата 
од 1971 година; изградбата на делницата Башино 
Село — Бабуна од автопатот „Братство-Единство"; 
ќе започне изградба на делницата Скопје — Тетово 
и Кичево — Охрид (Св. Размо) — од Западниот пат 
и ќе се врши модернизација и реконструкција на 
патиштата од IV ред. 

Во реализацијата на програмата за рударски 
истраги, приоритет во истражувањето ќе им се 
даде на истрагите на металните минерали и неме-
талните суровини, кои претставуваат посебен ин-
терес за стопанството и јакнење на извозната ком-
понента на развојот. Истражувањето на нафтонос-
носта на одделни региони во Републиката ќе про-
должи во зависност од досегашните сознанија и 
постигнатите резултати. 

Во рамките на програмата за пошумување ќе 
биде опфатена површината од 750 ха, при што ќе 
се даде нагласок на годините што претставуваат 
покомплексни целини (главно над 50 ха) што се 
надоврзуваат на постојните природни шуми или 
насади, или се во околина на приградските насел-
би, индустриски, сообраќајни и други објекти, езе-
ра, акумулации и слично. Истовремено ќе се заси-
ли и расадничкото производство, посебно на то-
поли и ореви. 

Во оваа година ќе отпочне 'остварувањето на 
проектот за пошумување на комплексот од 1000 ха 
— „Спомен шума Гоце Делчев". 

2. Проширувањето на надворешно-трговската 
размена, посебно зголемувањето на Извозот, ќе прет-
ставува еден од многу важните услови за реали-
зација на очекуваниот развој. Ова особено ќе биде 
значајно за некои индустриски гранки и производни 
групации. 
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Околу 20% од вкупниот прираст, на производ-
ството и услугите во 1972 година ќе треба да биде 
реализиран на странските пазари. Тоа претпоста-
вува извозот на стоки да се остварува со побрз по-
раст од порастот на производството и да се зго-
леми за 12,5%. Во овие рамки извозот на индустри-
ски' стоки (без тутунот) треба да биде зголемен за 
преку 16%. 

Увозот на стоки се предвидува да се движи со 
смирена динамика и во рамките на очекуваниот 
пораст на производството, односно со пораст од 
околу 9%'. 

Врз оваа основа треба да се подобри степенот 
на покриеност на вкупниот увоз со извозот. 

За остварување на политиката во доменот на 
надворешно-трговската размена ќе влијаат извр-
шената измена на паритетот на динарот и договор-
но усвоените решенија на подрачјето на девизниот 
и надворешно-трговскиот режим. 

За зголемување на извозот ќе придонесе задр-
жувањето на сите сегашни видови на стимулирање. 

И натаму ќе се поддржува извозот на земјо-
делски производи преку фондовите на здружените 
производители. 

За поуспешно остварување на задачите во оваа 
област ќе се обезбеди уште поорганизиран настап 
на странските пазари и ќе се изврши приспособу-
вање на производството кон неговите потреби. 

Надворешно-трговската мрежа организационо 
ќе се подобри и деловно поврзе за ефикасно на-
стапување на стопанството на надворешните па-
зари. 

Истовремено ќе биде потребно да се- оствари и 
регионално неусогласен извоз во насока на зголе-
мување на извозот во земјите на конвертибилното 
подрачје. 

3. Врз основа на очекуваната динамика на раз-
војот се предвидува вкупниот број на запослените 
во општествениот сектор да се зголеми за 3,7% и 
да достигне ниво од 280 илјади лица. Ова зголему-
вање на запосленоста се предвидува да биде оства-
рено и со пораст на продуктивноста на трудот за 
околу 4 до 5%. По високиот пораст во 1971 го-
дина, порастот на запосленоста во 1972 година би 
бил со помирна динамика, но по димензија тој обез-
бедува и натаму активирање на целокупниот пораст 
на активното население. 

Близу 46% од очекуваниот пораст на з аложе-
ните во стопанството се очекува дека ќе биде ос-
тварен во индустријата. Незабележително з а п е к у -
вање на нови лица ќе се оствари и во трговијата, 
угостителството и земјоделството. 

Запослувањето се повеќе ќе се остварува врз 
самоуправни- спогодби на организациите на здру-
жениот труд. 

Во 1972 година ќе продолжи политиката на при-, 
мање на приправници, остручување и остварување 
на политиката на инвестициони зафати од работно-
интензивен карактер. 

Во 1972 година ќе бидат оспособени и преква-
лификувани околу 6 до 7 илјади безработни лица. 

Интензитетот на запослувањето во странство ќе 
се намали, а ќе се зголеми бројот на вратените ра-
ботници од странство. 

Преку позасилена деловно-техничка соработ-
ка со странските партнери ќе се создаваат услови 
за поголемо заложување на работниците во зем-
јата. 

4. Во 1972 година ќе продолжи политиката на 
помагање развојот на недоволно развиените кра-
ишта во Републиката. Со оваа политика ќе се оп-
фати пошироко подрачје отколку досега и ке се 
прошират формите на помагање. 

Развој на животниот стандард 

Во 1972 тодића се очекува дека ќе се оствари 
натамошен реален пораст на животниот стандард. 

Во условите на спроведување на стабилизаци-
оната политика, која истовремено треба да обез-
беди јакнење на репродуктивната способност на 

стопанството, порастот на личните доходи и на 
личната потрошувачка треба да се остварува со 
помирна динамика од порастот на продуктивноста 
на трудот. Реалниот пораст на личните доходи ке 
изнесува околу 3 до 3,5%. 

Преку спроведувањето на Законот, за општест-
вено договарање и самоуправно спогодување за рас-
пределбата на доходот и на личните доходи и со 
новите системски решенија во даночната политика 
и политиката на цените, ќе се забрза и процесот на 
надминување на проблемот на ниските лични до-
ходи. -

Во областа на општествениот стандард се очеку-
ва да се запази интензитетот на изградбата на 
станови, да. се оствари помирен пораст на матери-
јални расходи и да се одржи обемот на инвести-
ционите вложувања на нивото од 1971 година. 

Преку самоуправни спогодби ќе се пристапи 
кон орочување на дел од средствата за изградба на 
станови за работници со пониски лични примања. 
Истовремено врз општествени договори во општи-
ните ќе се утврдат елементи на селективна поли-
тика на кредитирање на станбената изградба со 
поповолни општествени средства до определен стан-
дард на живеење. Во 1972 година се очекува да се 
укине не линеарното субвенционирање на стана-
рините и воведување на субвенционирање на ста-
нарините само за определена категорија на семеј-
ства со понизок личен доход. 

Во договор со општините ќе се преземат и мер-
ки за поцелосна разработка на земјишната поли-
тика и зафаќање на градската рента при што да се 
обезбедат еднакви услови за сите граѓани во доби-
вањето на локации за изградба на станови. 

Развој на науката,, образованието и културата 

1. Натамошниот развој на науката, образовани-
ето и културата, ќе биде значајна компонента во 
остварувањето на задачите на развојната политика 
во 1972 година. 

Општествените дејности од оваа област ке се 
развиваат во согласност со развојот на стопанство-
то во целина и предвидената политика во областа 
на животниот стандард. Преку политиката на мер-
ките на општествено-политичките и интересните 
заедници и организациите на здружениот труд, во 
рамките на можностите, ќе се создадат поволни 
услови за развој на науката, образованието и кул-
турата. 

2. Развојот на научно-истражувачката дејност 
во 1972 година се очекува да се остварува врз по-
широка материјална основа. Тежиштето на актив-
носта ќе биде ставено врз остварување на долго-
рочната програма на научно-истражувачката ра-
бота, врз поцврсто поврзување со стопанството и 
другите општествени дејности и на создавање на 
научен подмладок. Тоа ќе биде основа и за идната 
ориентација во истражувањата и користењето на 
научните достигања. 

3. Со развојот на образованието ќе се обезбе-
ди зголемување бројот на учениците во основното 
образование за околу 3,6 илјади ученици, во сред-
ното образование за околу 2,0 илјади ученици а 
бројот на ученици од претшколска возраст ке се 
зголеми со над илјада деца. 

Порастот на бројот на учениците ќ е се пот-
пира, пред се, врз поголем опфат на генерациите 
што пристигнуваат за школување. 

Забележаните позитивни структурни промени 
ка ј запишаните ученици во средното образование 
се очекува дека ќе продолжат и натаму. 

Бројот на студентите и понатаму има динами-
ка на пораст и нивото на запишаните студенти во 
однос на нивото на претходната година е повисоко 
за близу две илјади лица. 

Во 1972 година и понатаму ќе бидат обезбе-
дени услови за кредитирање на студентите. 

Ќе продолжи доградбата и ќе се довршат - од-
реден број училишни згради од Програмата што 
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изведува од порано и ќе се обезбеди редовен 
:::нтинуитет во проширувањето на училишниот 
простор. 

4. Организациите од областа на културата се 
очекува да развијат поширока активност во рам-
ките на своите дејности, вршејќи културни услуги 
за подигање на културното ниво на населението. 
Во овие рамки посебно ќе биде поддржана изда-
вачката дејност и ќе се спроведува проширена про-
грама за заштита на спомениците на културата. 

Истовремено ќе се зголеми активноста во орга-
низациите па физичката и техничката култура. 

Во 1972 година ќе продолжат работите сврзани 
со реализацијата на програмата за развој на теле-
визијата. 

Здравствена, детска и социјална заштита 

1. Во 1972 година ќе почне реализацијата на За-
конот за здравствено осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита. 

Паралелно со зголемувањето бројот на корис-
ниците ќе се • прошируваат и превентивните дејно-
сти за здравствената заштита. Преку тоа ќе се обез-
беди подобрување на здравствената состојба на 
населението, спречување и сузбивање на акутните 
заразни заболувања и на туберкулозата, обезбеду-
вање на поефикасна здравствена заштита на ра-
ботниците преку спречување на повредите при ра-
бота и преку намалување на професионалните за-
болувања. 

Задачите од областа на здравствената заштита, 
обемот на задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението и потребните средства за 
нивното реализирање, поблиску ќе се утврдат со 
програмата за здравствена заштита на населението 
и програмата за спроведување на задолжителните 
видови здравствена заштита на населението за 1972 
година, што ќе ги донесе Собранието на СР Ма-
кедонија. 

Ќе продолжи спроведувањето на акционата про-
грама за намалување смртноста на доенчињата. Таа 
ќе се остварува, пред се, во оние општини каде што 
смртноста е највисока. Во 1972 година смртноста на 
доенчињата се предвидува да биде смалена од 85 
премили, колку што изнесува во 1971 година, на 
80 промили. 

Врз основа на Акционата програма за подобру-
вање на санитарно-хигиенската и епидемиолошката 
состојба се предвидува да се изгради водоводна 
мрежа во должина од 134 км. во 71 село. 

Во 1972 година и понатаму ќе се поттикнува 
процесот на интеграција на организациите на здру-
жен труд во здравството и на утврдување на нор-
мативи и стандарди по пат на општествено и са-
моуправно договарање. 

2. Со проширувањето мрежата на установите 
за општествена заштита на децата во 1972 година 
ќе се обезбеди поголем опфат на децата. Истовре-
мено ќе се подобри општествената исхрана, ке се 
обезбедат соодветни услови за поголем опфат на 
децата од училишна возраст во продолжен и цело-
дневен престој и ќе се прошират другите форми 
на општествена заштита на децата. 

3. Во областа на социјалната заштита се очеку-
ва да продолжи инвестиционата активност за из-
градба на објекти со кои ќе се зголеми опфатот на 
децата без родителска грижа, воспитно запуштените 
и малолетните престапници, старите и други из-
немоштени лица, за заштита и оспособување на ин-
валидизираните лица, како и за нивно з а б о л у -
вање под посебни услови. Истовремено ќе се про-
шират формите во кои ќе се остварува нивната 
заштита. 

Посебно ќе се обрне внимание на решавањето 
на материјалната основа на социјалната заштита и 
зголемување на висината и паричната помош на 
социјално загрозените категории на граѓани. 

4. Врз единствена основа во 1972 година ке се 
обезбеди унапредување на системот на инвалид-
ската и боречката заштита, заштитата на матери-
јално необезбедените учесници од НОВ и нивните 

семејства. Исто така ќе продолжи решавањето на 
станбените проблеми на учесниците од НОВ врз 
веќе утврдените критериуми. 

Ќе се регулира здравствената заштита на учес-
ниците во НОВ кои користат здравствена заштита 
во помал обем во рамките на материјалните мож-
ности. 

5. Во 1972 година ќе се донесе републички за-
кон за пензиско-инвалидско осигурување и ке се 
обезбеди организационо и материјално зацврстува-
ње на новите заедници за здравствено и пензиско 
осигурување. 

Инвестициона политика 

Динамизирањето на инвестициите во стопан-
ството ќе биде еден од многу важните проблеми 
кој треба да биде надминат во 1972 година. Ова 
ќе биде од извонредно значење за идниот развој, 
особено за оној до 1975 година. 

Тежиштето на инвестиционите вложувања во 
стопанството ќе биде врз извршувањето на веќе 
создадените обврски, финансиското извршување на 
трошоците што настанаа преку зголемување на це-
ните (поради промена на паритетот на динарот, зго-
лемените цени на градежните работи и слично). и 
усогласувањето на структурата на инвестиционите 
вложувања со потребите на ^долгорочниот развој 
на Републиката. 

Проширувањето на вложувањата, пред се, тре-
ба да биде насочено во индустријата, а особено за 
почнување на изградбата на електроенергетски из-
вори и преносна мрежа и обезбедување на услови 
за други инвестициони зафати што ќе се потпираат 
врз користењето на средствата од Меѓународната 
банка за обнова и развој и од други странски 
кредити. 

За реализација на предвидувањата поставени 
со Среднорочниот план во наредните три години 
ќе бидат потребни знатно поголеми средства, па тоа 
ја наложува потребата од преземање на ефикасни 
мерки и акции што ќе придонесат предвидените 
инвестиции во 1972 година не само да се оства-
рат, туку и да се надминат. Тоа особено е актуелно 
ако се има предвид заостанување^ на инвестици-
ите во однос на просечната петотодишна динамика. 

Ш 

ОСНОВИ И МЕРКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА 

Мерки на стабилизацијата 

1. Стабилизационата политика и обезбедувањето 
на соодветен континуитет на веќе преземените и 
новите мерки за нејзината реализација ќе прет-
ставуваат еден од основните задачи на целокупна-
та развојна политика и во 1972 година. 

Комплексноста и сложеноста на кумулираните 
проблеми на ова подрачје и понатаму бара целос-
на и уште поактивна ангажираност во спроведу-
вањето на стабилизационата политика. 

При таква положба во 1972 година и мерките 
на стопанската политика на Републиката ќе бидат 
насочени кон определено ограничување на потро-
шувачката, преку лимитирање на буџетската и на 
другите видови општа потрошувачка и имобилизи-
рање на дел од потенцијално расположливите сред-
ства на буџетите и нивното насочување кон јакне-
ње на репродуктивната способност на стопанството. 

Напоредно ќе се преземаат и мерките со кои оп-
штата и заедничка потрошувачка ќе се формира 
со релативно смалување на учеството на даноч-
ните и договорните обврски на стопанството и зго-
лемување на даночните обврски на граѓаните по 
основ на рента, прометот на неподвижности и 
друго. 

Со примена на општествени ДОГОВОРИ и самоу-
правни спогодби и со други мерки треба да се одр-
жат и подобрат веќе постигнатите односи во рас-
пределбата на доходот меѓу издвоениот дел од до-
ход за лични доходи и за фондови. 
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Општата потрошувачка што се финансира пре-
ку буџетите и фондовите на општествено-политич-
ките и интересните заедници и другите општествени 
фондови во 1972 година ќе се остварува во висина 
на номинален пораст од 14% во споредба со оства-
реното ниво на расходите во 1971 година кориги-
рани за пренесените надлежности. 

Во рамките на глобалниот ливдит на порастот 
на општата потрошувачка од 14%, општествено-по-
литичките заедници можат да му обезбедат на 
образованието повисок номинален пораст. Расходи-
те на заедниците на образованието можат да бидат 
повисоки во прв ред за проширената дејност и при-
растот на бројот на учениците. 

Расходите на заедниците на инвалидско-пензи-
ското и здравственото осигурување, општествената 
заштита на децата и фондот за додаток на деца 
можат да бидат повисоки за порастот на бројот на 
корисниците. 

Ограничувањето на потрошувачката ќе важи 
се додека остварувањето на доходот во овие деј-
ности не се регулира со општествени договори и 
самоуправни спогодби. 

Со општествени договори и самоуправни спо-
годби ќе се регулира распределбата на доходот и 
личните доходи во рамките на пропорциите и од-
носите утврдени со оваа резолуција и со мерките 
донесени врз таа основа. 

Средствата за определени намени1) што се обез-
бедуваат од средствата на Републиката за инве-
стиции во стопанството и за нестопанските инве-
стиции што се финансираат од средствата на ре-
публичкиот буџет, во 1972 година ќе се задржат 
на ниво од претходната година. 

Од ова исклучок може да се направи само. за 
средствата наменети за рударски истражувања, мо-
дернизација на патиштата и за помагање развојот 
на недоволно развиените краишта. 

Доследно ќе се спроведуваат и мерките за еви-
дентирање на обврските и давање приоритет на 
нивното извршување од сите расположливи сред-
ства. Републиката ќе преземе мерки долговите на 
нестопанството спрема стопанството да бидат извр-
шувани. 

За смирување на побарувачката во 1972 година 
ќе се води и поактивна политика за мобилизира-
ње на дел од средствата на граѓаните преку сти-
мулирање на ороченото штедење, преку соодветна 
политика на подрачјето на потрошувачките креди-, 
ти, и преку преземање на конкретни мерки за ре-
довна наплата на должните и тековните даноци од 
населението. 

2. Имобилизираните средства по основ на оства-
рените вишоци на приходи во оваа година и сред-
ствата што ќе бидат остварени во 1972 година над 
утврдениот лимит на републичкиот буџет и фондо-
вите ќе служат за покривање на обврските на Ре-
публиката по основ на вонбуџетекиот биланс на 
федерацијата по основ на користените заеми од 
странство и отплата на внатрешните заеми. 

Доколку Републиката обезбеди одложување на 
дел од овие обврски, делот на имобилизираните 
средства по основ на остварените вишоци на при-
ходи предодреден за таа намена ќе биде употребен 
за растоварување на стопанството. 

Имобилизираните средства на интересните за-
едници треба да бидат насочени првенствено кон 
намирување на неизмирените обврски на организа-
циите на здружениот труд што се финансираат од 
заедниците спрема стопанството и за обезбедување 
на законските обврски. 

Републиката и општините, согласно со договор-
но преземените обврски со федерацијата, со своите 
мерки ќе обезбедуваат спроведување на усвоената 
политика на цени, за што доследно ќе се примену-
ваат сите договорени мерки за стабилизација на 
пазарот и цените. 

!) Утврдени во Нацртот на општествениот 
план за развој на Социјалистичка Република Ма-
кедонија од 1971 до 1975 година. 

Сообразно со усвоената политика во целата зем-
ја и понатаму ќе се задржи режимот на опште-
ствена контрола на цените. 

Републиката ќе се задолжува и во рамките на 
своите надлежности ќе обезбедува порастот на це-
ните во 1972 година да се движи во рамките на' 
предвидениот пораст во целата земја- од околу 5% 
во однос на нивото од декември минатата година. 
Во овие рамки треба да се извршат најнужните 
корекции на цените. 

За ублажување ефектите од промената на па-
р к е т о т на динарот Републиката ќе се заложи на 
ниво на федерацијата да се остварува селективна 
примена на растоварување на стопанството. Во 
овие рамки приоритет треба да цу се даде на оној 
дел на стопанството кој е најмногу оптоварен со 
промена на паритетот на динарот. 

Во одделни случаи ќе биде нужна и корекција 
на цените што во рамките на предвидениот пораст 
треба да се обезбеди пред се за оние производи и 
гранки во кои цените и увозната супстанца се зна-
чително зголемени како што се текстилната инду-
стрија, индустријата на кожи и гума и'одделни про-
изводи на црната, обоената и хемиската индустрија. 

Во економската 1971/72 година ќе се задржи 
режимот на гарантирани и минимални откупни це-
ни на сите земјоделски производи што беа опфа-
тени со овој режим со прописите од 1971 година. 

Во рамките на општествената политика на це-
ните Републиката- и општините договорено ќе ја 
утврдат политиката на цените за станарините, по-
важните комунални услуги, градскиот сообраќај и 
одделни прехранбени производи, што се од зна-
чење за животниот стандард на населението. 

При Формирањето на цените на комуналните 
услуги, градскиот, сообраќај и станарините ќе се 
води сметка за реалниот пораст на животниот стан-
дард на населението. 

4. За надминување на проблемите во врска со 
високиот степен на меѓународна задолженост на 
стопанството, Извршниот совет и неговите органи, 
Службата на општественото книговодство и банки-
те ќе се залагаат за доследна примена на сите 
мерки што се однесуваат на наплатата на побапу-
вањата и извршувањето на обврските и за општо 
јакнење на Финансиската дисциплина^ Република-
та во рамките на своите надлежности ќе преземе и 
други мерки, 

Успешно вешавање на посто!пите проблеми 
пгетпоставура сестрана ангажираност и уште пого-
лема организираност на ОРМ77^̂  организации на 
зттгмгжен тлу тг за •паттир<нално и ефикасно користе-
ње на расположливите средства и за забрзување на 
ччвтгптз пигжулаттша. 

"По ораа насока ќе се влијае и со мерките на 
к р е д и т у та политика. По лдржувапќи ги во острова 
реалните потреби на стола-ргствотћ, со мерките на 
креттитна^а п о л и ч к а ќе се настојува за воспоста-
вување такви односи кои ќе овозможат обезбедува-
ње на поголема ефикасност во наплатувањето на 
побарувањата, за ослободување од прекумерни и не-
курентни залихи, односно за рационално и ефикас-
но користење на материјалните фактори во нивно-
то целокупно дејствување. 

Неопходно е и понатаму максимално ангажи-
рање на кредитните потенцијали на деловните бан-
ки. Притоа треба да се создаде поширок пораст на 
инвестиционите вложувања во основните фондови 
врз основа на зголемување на депозитните сред-
ства, особено врз идниот прираст на штедните вло-
гови на граѓаните и повисок степен на наплата на 
ануитетите за користените кредити во споредба со 
1971 година. 

Покрај ова, во оваа година треба да дојде и 
до поголемо ангажирање на странски кредити, ка -
ко значаен услов за остварување на инвестицио-
ната политика во 1972 и наредните години. 
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Мерки за развојната политика 

1. За остварување на развојната политика сред-
ствата на организациите на здружениот труд нуж-
но мора да имаат позначајно место во инвести-
ционите вложувања. Тоа претпоставува организа-
циите на здружениот труд да обезбедат порадикал-
ва промена во користењето на издвоените средства 
во корист на инвестиционите вложувања во ос-
новни фондови. 

Една од решавачките претпоставки за инвести-
ционите вложувања претставува благовремено и 
целосно обезбедување на средствата 'од Фондот на 
федерацијата за развој на недоволно развиените 
републики и покраини, како и извршувањето на 
сите законски обврски на федерацијата за инве-
стиции во стопанството. Во врска со тоа, Репуб-
ликата ќе ги преземе сите можни мерки од неј-
зина надлежност за целосно и навремено обезбе-
дување на предвидените средства по овие основи. 

Исто така, со оглед на пренапрегнатоста на 
инвестициониот биланс во 1972 година, Републиката 
ќе се залага за одложување на обврските спрема 
федерацијата по основ на вонбуџетскиот биланс. 

Во 1972 година ќе се преземат мерки кои треба 
да обезбедат зголемување на штедењето и ќе се 
засили примената на постојните позитивни пропи-
си за распишување на заеми и издавање на обврз-
ници од страна на поголемите организации на здру-
жениот труд. 

2. Овластените банки, преку кои ќе се оствару-
ваат средствата од Фондот на федерацијата, покрај 
извршувањето на веќе создадените обврски, по-
себно ќе ангажираат средства за следниве одделни 
намени и тоа: 

а) 20% од приливот на средствата од Сојузниот 
фонд за поддржување на инвестиционите иниција-
тиви во индустријата, земјоделството, сообраќајот и 
туризмот, кои обезбедуваат: над 60% додатни ф и -
нансиски средства од банките и организациите на 
здружениот труд надвор од Републиката и од 
странство; за заеднички вложувања со странски 
партнери, чие учество ќе изнесува најмалку 30% 
од инвестиционите зафати; за изградба на сообра-
ќајници и друга крупна стопанска инфраструктура, 
со учество на странски кредити од најмалку 40%; и 
за други инвестициони зафати што ќе бидат кре-
дитира™ со средства на Меѓународната банка за 
обнова и развој; 

б) 15% од приливот на средствата од Сојузниот 
фонд за изградба на електроизвори и преносна 
мрежа од 380 КВ; 

в) за делот на потребните дополнителни сред-
ства за модернизација на магистралните пруги на 
Ж Т П — Скопје што е во тек, до височина на до-
сегашното учество на Републиката и за покривање 
на обврските сврзани со изградбата на пругата 
Гостивар — Кичево; 

г) до височина од 3% од приливот на сред-
ствата од Сојузниот фонд за вложување во инве-
стициони зафати од работно-интензивен карактер. 

Користењето на овие средства ќе се остварува 
врз критериумите што ќе ги утврди .Извршниот 
совет; 

д) 2% од приливот на средствата од Сојузниот 
гНонд ќе се издвојат во корист на Републичкиот 
сћонд за помагање на недоволно развиените кра-
ишта. 

3. Со цел да се обезбеди определен економски 
интерес за привлекување на додатни средства од 
банки и организации на здружен труд надвор од 
Републиката ќе се издвојат средства за плаќање 
на додатна камата. 

4. Дел од средствата на штедните влогови к а ј 
банките ќе бидат насочени за кредитирање на ин-
дивидуалните земјоделски стопанства и за кому-
нална дејност. 

5. За спроведување на задачите на развојната 
политика утврдени да се остваруваат преку репуб-
личките фондови во 1972 година, од средствата на 
Републиката за инвестиции во стопанството ќе се 
издвојат средства во висина од 120 милиони дина-

ри за: покривање на создадените обврски за рас-
товарување на стопанството, за Републичкиот фонд 
за патишта, за Републички фонд за пошумување, 
за Републичкиот фонд за води, за Републичкиот 
фонд за рударски истраги, за Републичкиот фонд 
за помагање на неразвиените краишта и за Ре-
публичкиот фовд за заштита од градобијност. 

Користењето на средствата што ќе се издвојат 
за предвидените намени ќе се остварува според 
програмите што ќе бидат одобрени од Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

6. Во 1972 година ќе отпочнат со редовна деј-
ност Републичкиот и општинските фондови за уна-
предување на индивидуалното земјоделство. Преку 
овие фондови ќе се обезбедат околу 13 милиони 
динари. Овие средства ќе се користат за субвен-
ционирање на набавките на приплоден добиток, 
посадочен материјал, квалитетен сортен семенски 
материјал, а потоа за изведување на демонстра-
тивни опити, стручна помош на индивидуалните 
земјоделци и слично. Дел од средствата на Репуб-
личкиот фонд ќе се употреби и за бенефицирање 
на каматите на кредитите што банките ќе ги пла-
сираат во индивидуалното земјоделство. 

Животен стандард 

1. Извршниот совет ќе ја следи реализацијата 
на политиката за стабилен и реален пораст на ж и -
вотниот стандард и во^ рамките на своите надлеж-
ности ќе предлага и ќе преземе соодветни мерки. 

Извршниот совет со активно ангажирање во 
спроведувањето на Законот за општествено дого-
варање и самоуправно спогодување за распредел-
бата на доходот и на личните доходи ќе се залага 
да се обезбедат пореални односи во личните доходи. 

Ќе се утврдат роковите за реализирање на оп-
штествените договори и самоуправните спогодби. 

До реализацијата на општествените договори ќе 
со применуваат законските мерки за ограничување 
нивото на личните доходи, ограничување порастот 
на личните доходи со дегресивен дозволен пораст 
на просечните лични доходи на ниво на соодветна 
организација. 

Ќе се преиспита можноста за определени олес-
нувања, односно намалување на обврските на ор-
ганизациите на здружен труд спрема општестве-
но-политичките заедници. 

Во зависност од општите начела што ќе бидат 
договорени за целата земја за политиката на по-
драчјето на станарините, овој проблем во 1972 го-
дина ќе биде преиспитан и соодветно решаван. 

Во 1972 година ќе се изврши валоризација и 
усогласување на сите видови пензии и инвалид-
нини во рамките на порастот1 на трошоците на 
животот. 

Исто така ќе се изврши валоризација на дет-
ските додатоци и ќе се донесат прописи за финан-
сирање на определени форми на општествената 
заштита на децата врз потрајна основа. 

Ќе се води сметка за запазување на реалната 
вредност на додатокот на деца и за ублажување 
на материјалниот цензус за стекнување право на 
додаток на деца, а ќе се пристапи и кон спрове-
дување на измените во областа на општествената 
заштита на децата, преку формирање на интерес-
ни заедници за општествена заштита на децата и 
утврдување на поадекватни решенија на формите 
на оваа заштита. 

Во рамките на мерките што ќе се преземат, 
посебна грижа ќе се води за стандардот на работ-
ниците со пониски примања со што ќе се обезбеди 
позабрзан процес за намалување на социјалните 
разлики. 

За оваа цел ќе се преиспита оптоварувањето-на 
одредени работео-интензивни гранки и дејности 
на стопанството, висината на минималните лични 
доходи, нивото на материјалното обезбедување на 
безработните, субвенционирањето на станатжните 
на работниците со ниски лични доходи, мерилата и 
критериумите за стипендирање и кредитирање на 
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учениците и студентите од семејствата со ниски 
приходи, прописите за ограничување на додатните 
и хонорарните работи и друго. 

Истовремено, преку поефикасно и доследно при-
менување на постојните законски прописи и доне-
сување на нови, енергично ќе се сузбиваат појавите 
на неоправдано збогатување. 

2. За остварување на политиката во опште-
ствениот стандард ќе се обезбеди: 

а) од изворните приходи на републичкиот бу-
џет ќе се издвојат средства за учество во инве-
стициите во основното и средното образование, за 
кредитирање на образованието на стручните ка-
дри на високите школи и за подобрување на ма-
теријалната и здравствената положба на студен-
тите ; 

б) од изворните приходи на републичкиот бу-
џет ќе бидат обезбедени средства и за поддршка 
на акционите програми за намалување на високата 
смртност на доенчињата и малите деца, за подо-
брување на санитарно-хигиенската и епидемиолош-
ката состојба на населбите, за постапно спрове-
дување на задолжителните видови на здравствена 
заштита во зависност од расположливите средства 
обезбедени од федерацијата. 

Користењето на средствата што ќе се издвојат 
за овие намени ќе се остварува според програмите 
што ќе бидат донесени од Собранието на Соција-
листичка Република Македонија: 

в) од средствата на Републичкиот буџет наме-
нети за финансирање на нестопански инвестиции 
што се од општ интерес на Републиката, ќе се из-
двојат 39 милиони динари. 

Овие средства ќе се употребат како учество на 
Републиката во изградбата на културни домови, во 
реализацијата на програмите за развој на радио-
телевизијата и новинско-издавачката дејност, за 
студентски и ученички домови, за заштита на спо-
мениците на културата, за развој на физичката и 
техничката култура, за инвестиции во здравството, 
за водоснабдување на селата и друго. 

Инвестициите во вонстопанските дејности ќе 
бидат насочени за довршување на недовршените 
објекти. 

Помагање развојот на недоволно развиените 
краишта 

За остварување на политиката на помагање 
развитокот на недоволно развиените краишта, во 
1972 година во корист на Републичкиот фонд за 
оваа намена ќе се издвојат 32 милиони динари 
и тоа: 

— 12 милиони динари од средствата на Репуб-
ликата за инвестиции во стопанството; и 

— 20 милиони динари преку Стопанската бан-
ка во вид на долгорочен кредит од приливот на 
средствата што ќе се оствари преку Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на недоволно развие-
ните републики и автономни покраини. 

Овие средства ќе се користат пред се за обез-
бедување на потребното учество во инвестициите, 
што ќе бидат обезбедени преку кредити од банките 
и од други кредитори (организации на здружен 
труд и друго). 

Оваа погодност ќе им се обезбедува на органи-
зациите на здружениот труд диференцирано, во 
сразмер со степенот на развиеноста на краиштата, 
а најмалку 25% од предвиденото учество во креди-
тирањето. 

Дел од издвоените средства од Сојузниот фонд 
за инвестициони зафати од работно-интензивен ка-
рактер треба да бидат насочени во недоволно раз-
виените краишта. 

Од соодветните републички фондови, на сто-
пански недоволно развиените краишта ќе им би-
дат обезбедувани средства по поволни услови за 
25% од оние под кои ќе се користат средствата од 
другите општини и тоа за: модернизација и рекон-
струкција на патиштата; рударски истражувања; 

изградба на водоводи во селата; пошумување на 
годините; кредитирање на студентите на високите 
школи; изградба на училиштен простор за основно 
образование и изградба на амбулантно-поликли-
нички објекти. 

Потребните средства за бонифицирање на усло-
вите од претходниот став ќе бидат обезбедувани од 
средствата на Републичкиот фонд за кредитирање 
развојот на недоволно развиените краишта. Сред-
ствата по овој основ ќе бидат обезбедувани без об-
врска на враќање. 

Други мерки 

1. Емисијата што ќе биде обезбедена преку На-
родната банка на Македонија ќе се распределува 
со посебна одлука со која ќе се утврди селектив-
на кредитна политика на Републиката која, пред 
се, ќе тргнува од потребите на производството, про-
метот и извозот, а приоритет ќе му се даде на кре-
дитирањето на извозот и за откуп на поважните 
аграрни производи. 

Републиката ќе настојува селективната поли-
тика да се остварува во поголем степен преку на-
родните банки на републиките и автономните по-
краини. 

Деловните банки, со донесувањето на актот за 
кредитна политика за 1972 година, ќе го утврдат 
обемот на средствата на штедните влогови кои ќе 
бидат насочени кон кредитирање на индивидуал-
ните земјоделски стопанства и комуналното стопан-
ство. 

2. Републиката ќе води политика за бенефи-
цирање на куоорочното кредитирање за одделни 
намени. Тоа ќе биде утврдено со посебни прописи. 

3. Во согласност со другите републики и по-
краини ќе се задржи компензацијата за ѓубрињата. 
До формирањето на меѓурепублички компензацио-
нен фонд, тоа ќе се врши преку буџетот на феде-
рацијата. 

4. За поддршка на потрошувачката на млеко во 
1972 година ќе се плаќа премија за млекото во ви-
сочина што заеднички ќе се договори меѓу репуб-
ликите и покраините. 

5. Со цел да се создадат средства за намирува-
ње на обврските за вонбуџетскиот биланс, во 1972 
година ќе се зголеми републичкиот данок на про-
мет на стоки на мало за 1%. 

За оваа цел ќе се ангажира и дел од средства-
та и на. републичкиот буџет. 

6. Раководејќи се од мерките на политиката 
утврдени со Општествениот план за развој на Со-
цијалистичка Република Македонија од 1971 до 
1975 година, најдоцна до крајот на март 1972 го-
дина, со закони и други одлуки поблиску ќе се 
утврдат обемот, намените, динамиката и начинот 
на обезбедување на средства за доделување на до-
датни камати, обемот и намените за користење на 
средствата на Републиката за инвестиции во сто-
панството, давање на гаранции за користење на 
странски кредити; краиштата што ќе бидат креди-
тирани од Републичкиот фонд за помагање на по-
малку развиените краишта во Републиката; ќе се 
утврди политика и режим на амортизација на ос-
новните средства и нејзиното усогласување со дви-
жењето на цените на основните средства на па-
зарот. 

Во подготвувањето на законите поактивно ќе 
биде вклучено и стопанството преку неговите здру-
женија. 

Ќе се преиспита дејството на Законот за пола-
гање на депозит при инвестиционите вложувања 
во нови нестопански и ^производни инвестиции и 
по потреба ќе се предложи негова измена. 

Заради поефикасно усогласување на приходите 
и потрошувачката на општествено-политичките за-
едници, интересните заедници и самоуправните 
фондови, Републиката ќе преземе мерки за воведу-
вање на систем на билансирање на вкупните при-
ходи и расходи што ќе има карактер на задолжи-
телен плански инструмент. 
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Истовремено ќе се донесат програми за актив-
носта што ќе се остварува во периодот од 1971 до 
1975 година преку установените републички фон-
дови и ќе се донесе програма за изградба на оддел-
ни нестопански објекти што се од општо значење 
и интерес, а ќе се финансираат од средствата на 
републичкиот буџет. 

* 

* * 

Утврдената општествено-стопанска политика 
треба да претставува основа од која треба да се 
раководат општествено-политичките заедници, ин-
тересните заедници, општествените фондови и ор-
ганизации на здружен труд и нивните асоцијации 
во утврдувањето на своите развојни програми за 
1972 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-947 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

78. 
Просветно-културниот собор на Собранието на 

СРМ, на својата седница одржана на 7 октомври 
1971 година, го претресе материјалот „Издавање и 
обезбедување учебници за училиштата на народно-
стите и стручните училишта, како и можностите 
за обезбедување бесплатни учебници за основните 
училишта" и врз основа на член 140 од Уставот 
на СРМ, на седницата одржана на 29 март 1972 го-
дина, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОС-
НОВНИТЕ УЧИЛИШТА СО БЕСПЛАТНИ УЧЕБ-

НИЦИ 

Просветно-културниот собор смета дека се соз-
дадени основни општествени предуслови за подо-
следно оживотворување на уставното начело за за-
должително бесплатно основно образование преку 
обезбедување на бесплатни учебници во основните 
училишта во Републиката. 

Соборот оценува дека покренатите иницијативи 
во одделни училишта за создавање фондови за бес-
платни учебници преку собирање на веќе употре-
бените учебници и на парични средства за купува-
ње на бесплатни учебници, претставуваат солидна 
основа за прераснување на процесот за обезбеду-
вање учебници на материјално послабо ситуирани-
те ученици во општ и траен систем за обезбедува-
ње на бесплатни учебници за сите ученици. 

Почетните иницијативи во овој поглед се уште 
не добиле доволно широка поддршка ка ј сите ро-
дители, наставници и ученици, а посебно ка ј заед-
ниците на образованието како основни носители на 
дејноста на училиштата, и „Просветно дело" како 
специјализирана организација за издавање на учеб-
ници. 

Со оглед на позитивните резултати од почет-
ните искуства во обезбедувањето на бесплатни учеб-
ници во основните училишта и во очекување пое-
динечните иницијативи да бидат широко прифате-
ни и реализирани ширум Републиката како еле-
мент за целосно остварување на системот на бес-
платно школување во основните училишта, Соборот 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Во основните училишта да се преземат не-
посредни акции за образување на фондови .за бес-
платни учебници со прибирање на веќе употребе-
ните учебници и собирање на парични средства за 
купување на бесплатни учебници. 

Акцијата за прибирање на веќе употребените 
учебници ќе биде резултати© само ако во нејзино-
то остварување бидат вклучени, покрај наставни-
ците, учениците и родителите на учениците. При 
ова од решавачко значење е развивањето и вса-
дувањето ка ј учениците и нивните родители на 
чувство и сознание за солидарност меѓу" децата. 
Истовремено треба да се изнајдат и соодветни фор-
ми за оддавање на признание на најактивните уче-
ници во собирањето и предавањето на употребени-
те, а посебно добро зачуваните учебници, за нивно 
стимулирање во собирањето и зачувувањето на 
учебниците. 

Паричните средства за купување на бесплатни 
учебници би требало да се обезбедуваат: од основ-
ните заедници на образованието со доделување на 
наменски средства на училиштата; од делот од ра-
батот што би им го отстапувале на училиштата Из-
давачкото претпријатие „Просветно дело" и кни-
жарниците при колективна набавка на учебници и 
училишни помагала; од делот на средствата оства-
рени преку производствена работа на училиштата; 
од дотацијата што за таа цел ќе ја доделува Ре-
публичката заедница на образованието преку основ-
ните заедници на образованието и од помошта на 
организациите на здружениот труд и поединци. 

2. За поцелосно остварување на овој систем 
нужно е Републичката заедница на образованието 
да обезбеди постојани посебни средства со кои, по-
крај, дотирањето на основните заедници за купу-
вање бесплатни учебници, ќе ги дотира издавачите 
во издавањето на учебниците од потрајна употреб-
на вредност и за поефтинување на цената на учеб-
ниците. 

3. Ефикасноста на овој систем во голема мерка 
зависи од постојаноста на наставните планови и 
програми, како предуслов за подолготрајна упо-
треба на исти учебници, што треба посебно да го 
има предвид Републичкиот педагошки совет. 

4. Системот на обезбедување на бесплатни учеб-
ници во основните училишта, како елемент на бес-
платно школување во тие училишта, треба да биде 
изразен во соодветните прописи и општи акти со 
кои ќе се регулира финансирањето на образова-
нието и воспитувањето. 

5. Соборот ја изразува својата увереност дека 
во остварувањето на оваа препорака непосредно ќе 
се вклучат, покрај републичките органи и органи-
зации на здружениот труд, самоуправните интере-
сни заедници, самоуправните организации, здруже-
нијата на граѓаните и општествено-политичките за-
едници односно организации. 

6. Републичкиот секретаријат за образование и 
наука ќе го следи остварувањето на оваа препорака 
и за тоа периодично ќе го известува Соборот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 44-855 
30 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Просветно-културниот собор, 
Драги Тозија, е. р. 
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79. 
Врз основа на член 11 став 1 од Законот за из-

бор на пратеници на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 4/69), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СТОПАН-
СКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор- на пратеник на Стопанскиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија во 
Изборната единица Струмица I. 

2. Изборите ќе се одржат на 28 јуни 1972 година. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на 

сб јавувањето во „Службен весник на СРМ", а про-
пишаните рокови за вршење на изборните дејстви-
ја ќе течат од 27 април 1972 година. 

Бр. 03-1096 
21 април 1972 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Банчо Апостолски, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Во Окружниот суд во Скопје се води постапка 
по тужбата н а ' Стојкова Ката, родена Петрушев-
ска,. од Титов Велес, ул. „Стојман Бурдијан" бр. 
35, против тужениот Стојков Трајче, со непознато 
место на живеење, за развод на брак, вредност 
2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Стојков Трајче во рок 
од 30 дена да се јави во судот или да ја достави 
својата точна адреса. Во противно по истекот на 
свој рок од објавувањето во „Службен весник на 
СРМ" ќе му биде определен старател кој ќе го 
застапува во бракоразводинот спор до неговото пра-
восилно окончување, согласно со член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 448 од 20. 
Ш. 1972 година. (34) 

Во Окружниот суд во Скопје се води постапка 
по тужбата на Ташевски Јован од е. Н. Село — 
Ѓорче Петров, против тужената Тотевска, родена 
Стоилковиќ Станислава, за развод на брак. Вред-
ност на спорот 2.000,00 нови динари. 

Се повикува тужената Тотевска Станислава во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави или да ја 
достави својата точна адреса. По истекот на овој 
рок судот ќе и определи старател, согласно со член 
77 од ЗПП, кој ќе ја застапува до правосилното 
окончување на бракоразводинот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3053/71 од 
10. IV. 1972 година. (36) 

Во Окружниот суд во Скопје е заведен спор по 
тужбата на тужителот Ибраим Иљазев од Скопје, 
ул. .,1208" бр. 8, населба „Шуто Оризари", против 
тужениот Ајваз Рамадан Ајвазов од Скопје, сега со 
I спознато место на живеење, за исполнување на 
договор за купопродажба на недвижен имот. Вред-
ност на спорот 43.000,00 динари. 

Се поканува тужениот Ајваз Рамадан Ајвазов 
во рок од триесет дена по објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави на 
судот или да му ја соопшти својата адреса, Во 
противно ќе му се определи старател кој ќе го за-
стапува до окончување на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1442/71. (43) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
1. Еден приправник со завршен Филозофски 

факултет — група македонски јазик 
Личниот доход се утврдува според Правилникот 
за распределба на личниот доход за приправни-
ците во Центарот. 
Кандидатите треба молбите, заедно со потребните 
документи да ги доставуваат во Центарот за про-
фесионална рехабилитација на инвалидизирани 
лица, на улица „Васил Ѓоргов" б.б. — Скопје 
пошт. ф а х 129 
Конкурсот е отворен 15 дена од неговото објаву-
вање 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

Деловниот одбор на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. СТРУЧЕН НАСТАВНИК — во сервисот за 

перење на веш —• ВКВ или КВ работник 
Кандидатите, покрај општите услови предви-

дени во ОЗРО, треба да ги исполнуваат и посеб-
ните услови наведени во конкурсот. 

Личниот доход според Правилникот. 
Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 

Молбите, со потребните документи, таксира-
ни со 1 динар, да се доставуваат на адреса: За -
вод за рехабилитација на деца и младинци — 
Скопје, пошт. ф а х 523. 

Конкурсната комисија на Занаетчиската ус-
лужна задруга по водовод и парно греење 
„ЦЕНТРОВОД" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на директор на задругата 
Кандидатите, покрај општите услови, предви-

дени со позитивните законски прописи мора да 
ги исполнуваат и следните посебни услови: 

ВК водоинсталатер со над 20 години работна 
практика. 

Кандидатите покрај пријавата мора да подне-
сат и докази дека ги исполнуваат условите ба-
рани според конкурсот. 

^ к о м п л е т н и т е документи нема да се земат 
предвид. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на задругата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 
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Врз основа на членот 44 точка 10 од Зако-
нот за високото школство на СРМ, советот на 
Медицинскиот факултет на Универзитетот „Кирил 
и Методиј" во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
— еден вонреден професор по предметот ортопе-

дија 
— еден предавач по предметот судска медицина 
— еден асистент по предметот фармакологија 
— два асистента по предметот дентална хирургија 
— два асистента по предметот оториноларинголо-

гија 
— еден асистент по предметот радиологија 
— два асистента по предметот педијатрија 
— три хонорарни асистента по предметот педија-

трија 
— три хонорарни асистента по предметот интерна 

медицина 
— два хонорарни асистента по предметот гинеко-

логија и акушерство 
— еден хонорарен наставник по предметот социо-

логија (во сите звања) 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени за избор на наставници и соработ-
ници, согласно со член 130, 131 и 135 од Законот 
за високото школство на СРМ. 

Молбите таксирани со еден динар таксена мар-
ка, биографија и примерок од стручните трудови 
се поднесуваат до Секретаријатот на овој Фа-
култет. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 

Врз основа на член 23 став 1 од ОЗРО, член 
57, 59 од статутот на Централното основно учи-
лиште „Даме Груев" е. Дихово и членот 1 став 1 
од одлуката за измена и дополнување на стату-
тот на училиштето од 18. I. 1972 година, Комиси-
јата за распишување и спроведување на конкурс 
за преименување на директор 

р а с п и ш у в а } 

К О Н К У Р С 

за преименување на" директор на Централното ос-
новно училиште „Даме Груев" е. Д и х о в о 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следни-
те посебни и општи услови: 

1. Да имаат завршено педагошка академија 
или виша школа, филозофски факултет, природ-
но-математички факултет, ликовна 'академија или 
музичка академија. 

2. Да имаат работно искуство 12 години во 
просветната струка. 

3. Покрај образованието да имаат организаци-
они способности и морално-политички квалитети. 

Кон молбата кандидатите треба да достават: 
— диплома за оформен© образование; 
— лекарско уверение; 

доказ за работно искуство со податоци за 
досегашното движење во работата; 

— уверение дека не се осудувани; 
— уверение дека не се под истрага; 
— уверение за државјанство; 
— согласност од работната организација дека 

ќе биде ослободен од работа доколку биде примен. 
Некомплетираните документи нема да се раз-

гледуваат. 
Личниот доход според Правилникот за рас-

пределба на личниот доход на училиштето. 
Молбите со потребните документи да се до-

ставуваат до конкурсната комисија на централ-
ното основно училиште „Даме Груев" — село Ди-
хово, со ознака, „за конкурс". 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Врз основа на одлуката на Советот на работ-
ната заедница на Заводот за унапредување на сто-
чарството на СРМ, Скопје од 17. IV. 1972 година, 
Конкурсната комисија при Заводот 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место асистент 
во одделението за физиологија и исхрана на до-
машните животни. 

Покрај општите услови предвидени во ЗРО, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има завршено земјоделско-шумарски 
факултет, со работно искуство во сточарски науч-
ни установи најмалку 3 години. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи - во Заводот. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. (683) 

Советот на Филозофскиот факултет на Универ-
зитетот Кирил и Методиј во Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за два асистента при Катедрата за историја; 
за два асистента при Катедрата за историја на 

книжевностите на народите на СФРЈ; и 
за еден асистент при Катедрата за филозофија. 
Пријавите таксирани со по 1 динар, останатите 

документи и научните и стручни трудови (во колку 
има такви), по еден примерок да се достават до 
архивата на Филозофскиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". 

Од Деканатот на Филозофскиот 
факултет во Скопје 

Конкурсната комисија при Земјоделската задру-
га „Извор", Свидовица — Струмичко 

распишува 

К О Н К У Р С 

за директор (реизбор) 

Кандидатите треба да ги исполнуваат покрај 
општите услови предвидени со закон, и следните 
услови: 

— да имаат завршено средно земјоделско учи-
лиште и 1 година практика во земјоделството, или 

— да е висококвалификуван работник во зем-
јоделството со 5 години практика. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Од Конкурсната комисија 

ИСПРАВКА 

Во конкурсот на Медицинскиот факултет — 
Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ" број 
8/72, на страна 152, по предметот радиологија е ис-
пуштен редот со зборовите: „ — д в а асистента по 
предметот офталмолог^а" . 
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Комисијата за работни односи на Трговското 
претпријатие „Стококооп" — Скопје, населба Бу-
тел II, барака бр. 25 

распишува 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 

1. Директор на Секторот за сурова кожа (реиз 
бор) 

2. Директор на Секторот за волна (реизбор) 
3. Директор на Секторот за преработена кожа 

(реизбор). 

Услови: 
Кандидатите, покрај општите услови од ОЗРО, 

должни се да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

за работното место под реден број 1 
кандидатот треба да има завршено економски 

факултет со 5 години практика, од кои 2 години на 
раководни работни места, или виша економска шко-
ла со 8 години практика, од кои 3 години на рако-
водно работно место, или средна школа — кожар-
ска, со 10 години практика, од кои 5 години на 
раководно работно место, или висококвалификуван 
работник со 10 години практика, од кои 5 години 
на раководна положба во кожарството; 

за работното место под реден број 2 
кандидатот треба да има завршело економски 

факултет со 5 години практика, од кои 2 години на 
раководна положба, или виша економска школа со 
8 години практика, од кои 3 години на раковод-
на положба, или средна текстилна школа со 10 го-
дини практика, од кои 5 години на раководна по-
ложба, или висококвалификуван работник, со 10 
години практика, од кои 5 години на раководна по-
ложба по волнарска насока; 

за работното место под реден број 3 
кандидатот треба да има виша кожарска под-

готовка, со 8 години практика, од кои 3 години на 
раководна положба, или средна школска подготов-
ка, со 10 години практика и 5 години на раководна 
положба, или висококвалификуван работник, со 10 
години практика, од кои 5 години на раководна по-
ложба во трговијата. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на „Стококооп" — Скопје. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 

Врз основа на одлуката на Советот на Меди-
цинскиот центар Т. Велес, од 21. III. 1972 година 

се распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните упразнети 
работни места: 

1. Началник на Службата за снабдување со ле-
кови и санитетски материјали, 

2. Началник на Службата за забна нега и забо-
техника. 

Услови: 

Кандидатите покрај општите услови предвиде-
ни со ОЗРО треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

Под точка 1: 
— завршен фармацевтски факултет, 
— положен стручен испит, 
— за машки пол да му е регулирана воената 

обврска, 
•— настап на работа веднаш. 
Под точка 2: 
— завршен стоматолошки факултет, 
— положен специјалистички испит по една од 

стоматолошките гранки, или 
— лекар стоматолог со положен стручен испит 

и 8 години работно искуство како стоматолог, 
— да е работник на Медицинскиот центар во 

Т. Велес. 
Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 

на објавувањето. 
Личниот доход според Правилникот за распре-

делба на личниот доход на работниците во Цен-
тарот1. 

Молбите со потребната документација се под-
несуваат до Одделението за општи работи на Ме-
дицинскиот центар во Т. Велес, ул. „Шефки Сали" 
бр. 2. 

СОДРЖИНА 

Страна 

Конкурсната комисија на Земјоделската задру-
га „Јане Сандански", е. Муртино — Струмичко 

распишува 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на директор на Задругата 

Покрај условите предвидени со Законот, кан-
дидатите треба да ги исполнуваат и следните по-
себни услови: 

— да имаат завршено висока или виша земјо-
делска школа со над 3 години работно искуство; 

— да имаат средна или нижа стручна подго-
товка со над 10 години работно искуство, од кои 5 
години да бил на раководно работно место во сто-
панството. 

Молбите со потребните докази, учесниците' во 
конкурсот ги поднесуваат во рок од 15 дена. сме-
тано од денот на објавувањето на конкурсот. 

Закон за Републичкиот буџет за 1972 го-
дина — — -— — — — — — — — 

' Закон за изменување на Законот за во-
ведување на републички данок на промет 
на стоки на мало — — — — — — 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот стопански развиток 
на недоволно развиените краишта — — 

1 Закон за распределба на средствата на 
Социјалистичка Република Македонија 
за инвестиции во стопанството за 1972 
година — — — — — 

/ Закон за краиштата чиј развиток ќе се 
кредитира од средствата на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот 
стопански развиток на недоволно развие-

х ките краишта — — — — — — — 
'Резолуција за основите на општеетвено-
економската политика во 1972 година — 

I Препорака за обезбедување на учениците 
од основните училишта со бесплатни 
учебници — — — — — 
Решение за распишување на дополнителни 
избори за избор на пратеник на Сто-
панскиот собор на Собранието на СРМ — 

217 

236 

236 

— — — 236 

237 

237 

— — 245 

246 
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