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547. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУ-
БЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд 
за кредитирање на побрзиот развиток на стопански 
недоволно развиените краишта, 

.што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 
декември 1974 година. 

Број 03-3119 
26 декември 1974 година 

С к о п ј е 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с.р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ 

НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Социјалистичка Република Македонија, во со-
гласност со условите за општиот развој на Ре-
публиката, го потпомага побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта со -сред-
ствата што му ги обезбедува на Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот развиток на 
стопански недоволно развиените краишта (Фонд). 

Покрај кредитирањето на побрзиот развиток, 
Фондот може да финансира определени дејности и 
намени доколку му бидат обезбедени посебни на-
менски средства. 

Член 2 
Стопански недоволно развиените краишта ќе 

се определат со посебен закон. 

Член 3 
За остварување на задачите на Фондот се обез-

бедуваат постојани извори на средства. 

Средствата на Фондот служат како дополни-
телни и со нив и со другите средства за опш-
тествената репродукција и другите мерки се потпо-
мага побрзиот стопански развиток на недоволно 
развиените краишта. 

Член 4 
Со општествен договор се утврдуваат условите 

и критериумите за употреба на средствата на Фон-
дот, условите и начинот на нивното користење, 
како и другите права и обврски, во рамките на 
законот и со други прописи утврдените надлеж-
ности и делокруг на носителите на инвестицио-
ната активност и на учесниците во кредитирањето 
и финансирањето на зафатите за побрз развиток 
на недоволно развиените краишта во Републиката. 

Општествениот договор го склучуваат: Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, Сто-
панската комора на Македонија, Сојузот на син-
дикатите на Македонија, Фондот, собранијата на 
општините од недоволно развиените краишта и 
банките од подрачјето на Републиката. 

Член 5 
Фондот има својство на правно лице. 
Фондот има статут. 
Седиштето на, Фондот е во Скопје. 

П. ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 

Член 6 
Задача на Фондот е со средствата да го пот-

помага побрзиот развиток на недоволно развиените 
краишта. 

Фондот ги врши и следниве работи: поттикну-
ва студиски истражувања и изработка на развојни 
програми од интерес за повеќе недоволно развиени 
општини; се грижи за обезбедување на додатни 
средства од земјата и странство, го потпомага соз-
давањето на инфраструктурни услови за општ 
развој и врши информативна дејност сврзана со 
целите и задачите на Фондот. 

Член 7 
Средствата на Фондот се формираат од: 
1. дел од приливот на средствата на Фондот 

на федерацијата за кредитирање побрзиот стопан-
ски развој на недоволно развиените републики и 
АП Косово; 

2. средствата што Републиката му ги доделува 
на фондот преку буџетот или други извори за 
партиципација во финансирањето на инфраструк-
турни зафати; 

3. камата, заеми и од други приходи. 

Член 8 
Висината на средствата од точка 1 на претход-

ниот член ќе се утврди со закон, а во согласност 
со целите и задачите на општествено-економскиот 
развој, утврдени со Општествениот план на Ре-
публиката. 

Член 9 
Средствата на Фондот служат за учество за до-

бивање на кредити од деловните банки, од органи-
зациите на здружениот труд и од други креди-
тори. 
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Со општествениот договор ќе се утврдат ди-
ференцирани услови под кои корисниците можат 
да добиваат кредити од средствата од претходниот 
став. 

Член 10 
Корисници на средствата на Фондот можат да 

бидат организациите на здружениот труд, општини-
те од неразвиените краишта, како и организациите 
на здружениот труд од другите краишта што вр-
шат инвестициони вложувања од сопствени сред-
ства во неразвиените краишта. 

Член 11 
Средствата на Фондот во висина на средствата 

што ги обезбедува Републиката (точка 2 на член 
7), ќе се употребат за партиципација во финанси-
рањето на инфраструктурните зафати со кои се 
создаваат општи услови за развој на недоволно 
развиените општини, за студиски истражувања и 
изработка на развојни програми и други задачи 
на Фондот, утврдени со овој закон. 

Член 12 
Со финансискиот план се утврдуваат прихо-

дите и расходите на Фондот за наредната кален-
дарска година. 

Член 13 
По истекот на годината се изготвува завршна 

сметка на Фондот за извршување на финансискиот 
план и годишен извештај за работата на Фондот. 

Ш. УПРАВУВАЊЕ НА ФОНДОТ 

Член 14 
Со Фондот управува Управен одбор што го 

сочинуваат: 
— седум члена кои ги именува Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија; 
— седум члена кои ги именува Стопанската ко-

мора на Македонија; и 
— по еден делегат што го определуваат соб-

ранијата на општините од недоволно развиените 
краишта. 

Претседателот на Управниот одбор го именува 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 15 
Мандатот на членовите на Управниот одбор 

трае четири години. 

Член 16 
Управниот одбор на Фондот: 
1. утврдува насоки и предлага мерки за реа-

лизација на политиката за побрз, развиток на не-
доволно развиените краишта утврдени со Опш-
тествениот план и другите програми на Репуб-
ликата; 

2. донесува статут на Фондот, финансиски план 
и завршна сметка; 

3. го склучува, во името на Фондот, Општест-
вениот договор за критериумите за употреба на 
средствата на Фондот и се грижи за доследно и 
целосно остварување на задачите утврдени со него; 

4. ја утврдува банката во која ќе се депонираат 
средствата на Фондот и одлучува за кредитните 
услови и за задолжување на Фондот во земјата и 
странство. 

Член 17 
На статутот и на финансискиот план на Фон-

дот дава согласност Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Завршната сметка на Фондот му се поднесува 
на одобрување на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 18 
Со работењето на Фондот раководи директорот, 

што го именува Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Мандатот на директорот трае 4 години. 
Претседателот го претставува, а директорот го 

застапува Фондот. 

Член 19 
За вршење на стручните, административните и 

финансиско-материјалните работи Фондот има 
стручна служба, со која раководи директорот. 

Задачите, организацијата и начинот на работа 
на стручната служба на Фондот се утврдуваат со 
статутот на Фондот.' 

Средствата за покривање на трошоците во врс-
ка со работата на органите на управувањето на 
Фондот, како и за покривање на трошоците на 
Фондот, се обезбедуваат со републичкиот буџет. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Средствата на Фондот, кои во периодот од 

1966—1970 година се формираа од средствата на 
Републиката за инвестиции во стопанството, ќе сб 
пренесат во корист на деловните фондови на ор-
ганизациите на здружениот' труд и општествено-
политичките заедници, .според положбата на не-
отплатениот дел на кредитите на 31. ХИ 1973 
година. 

Член 21 
Средствата на Фондот, кои според горниот ос-

нов се формираат во периодот од 1971 до 1975 го-
дина, намалени за износот наменет за инфраструк-
турни зафати, како и средствата на Фондот од 
ненаплатените ануитети по пласираните кредити 
отпорано, ќе се отстапат за зголемување на де-
ловните фондови на организациите на здружениот 
труд, според еднакво утврден процент од одобре-
ните кредити на Фондот со положба на крајот на 
31. ХИ. 1974 година. 

Член 22 
По предлог на Стопанската банка Скопје, Уп-

равниот одбор на Фондот со одлука ќе ги утврди 
износите на средствата што се пренесуваат врз 
организациите на здружениот труд. 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи: 
1. Законот за Републичкиот фонд за кредити-

рање на побрзиот стопански развиток на недо-
волно развиените краишта („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/66, 11/72 и 40/72). 

Член 24 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

548. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од . 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА, ОДРЖУВАЊЕТО И 

РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ПАТИШТАТА 

Се прогласува Законот за финансирање на из-
градбата, одржувањето и реконструкцијата на па-
тиштата, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 го-
дина. 

Број 03-3122 
26 декември 1974 година 

С к о п ј е 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с.р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА, ОДРЖУ-
ВАЊЕТО И РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ПАТИШ-

ТАТА 

Член 1 
Со овој закон се уредува финансирањето на 

изградбата, одржувањето и реконструкцијата на 
патиштата од I, II и Ш ред. 

Член 2 
Средствата за изградба, одржување и реконструк-

ција на патиштата се утврдуваат и остваруваат со 
финансиска програма. 

Финансиската програма, по предлог од Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, ја донесува Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија (Собрание). 

Член 3 
За извршување на финансиската програма се 

формира Совет за изградба, одржување и рекон-
струкција на патиштата (Совет). 

Советот го сочинуваат претседател и 34 членови 
што, по предлог на Извршниот совет, ги именува 
Собранието од редот на делегатите на Собранието, 
како и од заинтересирани органи, организации и 
заедници. 

За членови на Советот можат да бидат имену-
вани и општествени, научни и стручни работници. 

Член 4 
Советот има секретар што> го именува Изврш-

ниот совет. 

Член 5 
Стручните и административните работи на Со-

ветот ги врши стручна служба. 
Со работите на стручната служба раководи сек-

ретарот на Советот. 

Член 6 
Советот го претставува претседателот на Сове-

тот. 
Наредбодавец за извршување на финансиската 

програма е секретарот на Советот. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 7 
Правата и обврските на Републичкиот фонд за 

патишта ги презема Републиката, а се оствару-
ваат преку финансиската програма од член 2 на 
овој закон. 

Член 8 
Советот ги реализира деловите од програмите 

за изградба, реконструкција и одржување на па-
тиштата од 1974 година што продолжуваат во 1975 
година. 

Член 9 
Постојната стручна служба на Републичкиот 

фонд за патишта продолжува со работа како струч-
на служба на Советот. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат одредбите од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на СРМ" број 35/67) што 
се однесуваат на Републичкиот фонд за патишта. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија," а ќе се применува од 
1. I. 1975 година. 

549. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АМОРТИ-
ЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за амортизација на ос-
новните средства на основните организации на 
здружениот труд од областа на општествените деј-
ности, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 го-
дина. 

Број 03-3118 
26 декември 1974 година 

С к о п ј е 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с.р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИ-

ТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
За амортизација на основните средства на ос-

новните организации на здружениот труд од облас-
та на здравството и социјалната заштита, на обра-
зованието и воспитувањето, на науката и културата 
и на спортот (основни организации на здружен труд 
од областа на општествените дејности), се примену-
ваат одредбите на Законот за амортизација на ос-
новните средства на основните организации на 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" број 
16/74), ако со овој закон не е поинаку определено. 

Член 2 
Основната организација на здружениот труд од 

областа на општествените дејности може да одлу-
чи предметите што сочинуваат погонски и деловен 
инвентар, чиј век на траење е пократок од една го-
дина, како и предметите чиј век на траење е подолг 
од една година, а чија поединечна вредност не пре-
минува 5.000 динари, да не се искажуваат во делов-
ните книги како основни средства. 

Член 3 
Стапките на амортизација на одделни предмети 

што сочинуваат основни средства на основните ор-
ганизации на здружениот труд од областа на опште-
ствените дејности не можат да бидат пониски од 
следниве стапки: 
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Реден број Назив на групата на сред. Годишна 
на групата на со повикување на броевите стапка на 

средствата од номенклатурата амортизација 

I ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ на организаци-
ите на здружениот труд од општестве-
ните дејности освен во здравството. 
1. Згради со скелет од армиран бетон и 

челик 1 
2. Ѕидани згради со меѓукатна кон-

струкција од армиран бетон или еле-
менти 1,2 

3. Други ѕидани згради од тврд матери-
јал 1,6 

4. Згради од дрво, набој и растурен ма-
теријал 4 

И ОПРЕМА 

а) во здравството: 
5. Медицинска опрема и уреди (71-1, 2, 

3, 5, 6, 7 и група 74) 15 
6. Собен мебел 12 
7. Механичка опрема на кујните и пе-

ралните (43, 44, 75 и 76) 9 
8. Друга опрема 12 
б) во останатите дејности 

9. Училишен мебел 8 
10. Училишни помагала 10 
11. Специфична опрема за рехабили-

тација 10 
12. Спортски реквизити 12 
13. Друга опрема 10 

По исклучок, со општ акт на организацијата на 
здружениот труд од областа на социјалната зашти-
та може да се предвиди и пониска стапка на амор-
тизација, но не помалку од 50% од стапките пред-
видени во претходниот став. 

Член 4 
Ако основните средства на основните органи-

зации на здружениот труд од областа на општес-
твените дејности се користат во смени, стапките за 
пресметување на амортизацијата не се зголемуваат. 

Член 5 
Основната организација на здружениот труд од 

областа на општествените дејности може до крајот 
на 1975 година да изврши отпис (расходување) на 
основните средства, без обврска да ја надомести 
нивната неамортизирана вредност и тоа: 

1) на предмети од опремата што се произведени 
пред 31. XII. 1959 година, без оглед на времето кога 
основната организација на здружениот труд ги стек-
а л а ; и 

2) на предмети на опремата што се стекнати 
пред 31. XII. 1964 година, ако нивната вредност која 
ја сочинува основицата за пресметување на амор-
тизацијата е амортизирана за повеќе од 75°/о. 

Отписот (расходувањето) на предметите од прет-
ходниот став се утврдува со општиот акт на основ-
ната организација на здружениот труд. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат одредбите на Законот за отопите 
на амортизацијата и за користењето на средствата 
на амортизацијата на работните организации од оп-
штествените дејности („Службен весник на СРМ", 
бр. 42/67 и 5/68). 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
и за пресметување на амортизацијата на заврш-
ните сметки за 1974 година. 

550 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6, од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТ-

ВАТА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ 

Се прогласува Законот за средствата за пошу-
мување на голините, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 
година. 

Број 03-3115 
26 декември 1974 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с.р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИ-

НИТЕ 

Член 1 
Со овој закон се уредува остварувањето и 

начинот на управување со средствата на Републи-
ката за пошумување на голините. 

Член 2 
Средствата за пошумување на голините се 

утврдуваат и остваруваат преку финансиска прог-
рама. 

Финансиската програма, по предлог од Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ (Извршен со-
вет) ја донесува Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија (Собрание). 

Член 3 
За извршување на финансиската програма се 

формира Совет за пошумување на голините (Совет). 
Советот го сочинуваат претседател и 34 чле-

нови што, по предлог од Извршниот совет, ги име-
нува Собранието од редот на делегатите во Собра-
нието и од заинтересираните органи, организации 
и заедници. 

За членови на Советот можат да бидат имену-
вани и општествени, научни и стручни работници. 

Член 4 
Стручните и административните работи на Со-

ветот ги врши Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство. 

Член 5 
Советот го претставува и го застапува претсе-

дателот на Советот. 
Наредбодавец за извршување на. финансиската 

програма е претседателот на Советот. 

Член 6 
Правата и обврските на Републичкиот фонд 

за пошумување на голините ги презема Републи-
ката, а се остваруваат преку финансиската прог-
рама. 

Член 7 
Советот го реализира делот од Програмата на 

Републичкиот фонд за пошумување на голините 
од 1974 година што продолжува во 1975 година. 
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Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

престанува да важи Законот за Републичкиот фонд 
за пошумување на голините („Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" број 25/70). 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1975 година. 

551. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗАШТИТАТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Се прогласува Законот за финансирање на заш-
титата од градобијност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 го-
дина. 

Број 03-3116 
26 декември 1974 година 

С к о п ј е 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с.р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАШТИТАТА ОД 

ГРАДОБИЈНОСТ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат финансирањето, ос-

тварувањето и начинот на управување со средствата 
на Републиката за заштита од градобијност. 

Член 2 
Средствата за заштита од градобијност се ут-

врдуваат и се остваруваат преку финансиска прог-
рама. 

Финансиската програма, по предлог од Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ (Извршен совет), 
ја донесува Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија (Собрание). 

Член 3 
За извршување на финансиската програма се 

формира Совет за заштита од град оби јност (Совет). 
Советот го сочинуваат претседател и 24 членови 

што, по предлог од Извршниот совет, ги именува 
Собранието од редот на делегатите во Собранието и 
од заинтересираните органи, организации и заед-
ници. 

За членови на Советот можат да бидат имену-
вани и општествени, научни и стручни работници. 

Член 4 
Стручните и административните работи на Со-

ветот ги врши Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство. 

Член 5 
Советот го претставува и го застапува претседа-

телот на Советот. 
Наредбодавец за извршување на финансиската 

програма е претседателот на Советот, 

Член 6 
Правата и обврските на Републичкиот фонд за 

заштита од градобијност ги презема Републиката, 
а се остваруваат преку финансиска програма. 

Член 7 
Советот го реализира делот на Програмата 

на Републичкиот фонд за заштита од градобијност 
од 1974 година што продолжува во 1975 година. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите од Законот за 
заштита од градобијност (од член 6 до член 20; 
„Службен весник на СРМ" бр. 10/71 и 24/71) што се 
однесуваат на Републичкиот фонд за заштита од 
градобијност. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1975 година. 

552 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6, од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕТО НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РАБОТИ 

ВО РУДАРСТВОТО 

Се прогласува Законот за финансирањето на 
истражувачките работи во рударството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 
година. 

Број 03-3114 
26 декември 1974 година 

С к о п ј е 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 

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

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ 

РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

Член 1 
Со овој закон се уредува финансирањето на 

истражувачките работи во рударството. 

Член 2 
Средствата за истражувачки работи во рудар-

ството се утврдуваат и се остваруваат преку ф и -
нансиска програма. 

Финансиската програма ја донесува Собрание-
то на СРМ (Собрание), по предлог од Извршниот 
совет на Собранието на СРМ (Извршен совет). 

Член 3 
За извршување на финансиската програма се 

формира Совет за истражувачки работи во рудар-
ството (Совет). 

Советот го сочинуваат претседател и 34 членови 
што по предлог од Извршниот совет ги именува 
Собранието од редот на делегатите во Собранието, 
како и од заинтересираните органи, организации и 
заедници, 
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За членови на Советот можат да бидат имену-
вани и општествени, научни и стручни работници. 

Член 4 
Советот има секретар, што го именува Изврш-

ниот совет. 

Член 5 
Стручните и административните работи ги вр-

ши стручна служба. 
Со работата на стручната служба раководи сек-

ретарот на Советот. 

Член 6 
Советот го претставува претседателот на Со-

ветот. 
Наредбодавец за извршување на финансиската 

програма е секретарот на .стручната служба. _ 
" ј 

Член 7 
Правата и обврските на Републичкиот фонд за 

истражувачки работи во рударството ги презема 
Републиката, а се остваруваат преку финансиската 
програма. 

Член 8 
Советот го реализира делот од Програмата на 

Републичкиот фонд за истражувачки работи во 
рударството од 1974 година, што продолжува во 
1975 година. 

Член 9 
Постојната стручна служба на Републичкиот 

фонд за истражувачки работи во рударството про-
должува со работа како стручна служба на Со-
ветот. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за Републичкиот фонд за 
истражувачки работи во рударството („Службен 
весник на НРМ" број 11/63 и „Службен весник на 
СРЖ" број 22/66 и 34/67). 

Член 11 
Овој закон влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1975 година. 

553. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републичките даноци на гра-
ѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1971 
година. 

Број 03-3113 
26 декември 1974 година 

Скопје 

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

З А К О Н 
I 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 , 
Во член 3 од Законот за републичките даноци 

на граѓаните („Службен весник на СРМ", број 45/72, 
45/73 и 9/74 година) во став 1, ред втори, стапката 
„3%" се заменува со „3,5'°/о", а во став 2, ред трети 
стапката „16°/о" се заменува со ,Д9%". 

Член 2 
Член 4 се менува и гласи: 
„Републичкиот данок на вкупниот приход на 

граѓаните се плаќа по следниве стапки: 

Ако основицата на 
данокот изнесува 

динари 
Се плаќа на име данок Основица 

(износ и стапка) над 

ДО 7.000 2% 
7.000 до 13.000 140 + 4°/о на вишок над 7.000 

13.000 „ 20.000 380 + 6% 13.000 
20.000 „ 26.000 800 + 8% 20.000 
26.000 „ 33.000 1.280 + 11% 26.000 
33.000 „ 39.000 2.050 + 14% 33.000 
39.000 „ 45.000 2.890 + 18% 39.000 
45.000 „ 52.000 3.970 + 22% 45.000 
52.000 „ 59.000 5.510 + 27% 52.000 
59.000 „ 65.000 7.400 + 32% 59.000 
65.000 „ 72.000 9.320 + 37% 65.000 
72.000 „ 78.000 11.910 + 42% 72.000 
78.000 „ 85.000 14.430 + 48% 78.000 
85.000 „ 91.000 17.790 + 54% 85.000 
91.000 „ 98.000 21.030 + 60% 91.000 
9о.000 м 104.000 25.230 + 66% 98.000 
над 104.000 29.190 + 75% 104.000 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1975 година, освен одредбите 
од член 2 што ќе се применуваат од 1 јануари 1974 
година . 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

554. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА 

ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на За -
конот за даноците на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата, на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 
година. 

Број 03-3117 
26 декември 1974 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с.р. 

Претседател 
на Претседателството 

« на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 



27 декември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 48 — Стр. 1127 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИ-

ТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
По член 303-а од Законот за даноците на гра-

ѓаните („Службен весник на СРМ", број 39/72, 3/73, 
24/73 и 46/73), се додава нов член 303-6 кој гласи: 

„По исклучок од член 11 од овој закон стап-
ките на даноците за 1975 година можат да се про-
пишат најдоцна до 28 февруари 1975 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

555-
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6, од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПО-
БЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО-
ТО НА ПОМОШ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВО-
ТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕ-

НА СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за поблиските услови за оства-
рување правото на помош на членовите на семеј-
ството, чиј хранител е на задолжителна воена 
служба, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 26 декември 1974 го-
дина, и на седницата на Собранието на Републич-
ката 'заедница за социјална заштита, одржана на 
23 декември 1974 година. 

Број 03-3112 
26 декември 1974 година 

С к о п ј е 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с.р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ ПРАВОТО НА ПОМОШ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ ХРАНИТЕЛ Е НА ЗА-

ДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА 

Член 1 
По член 5 од Законот за поблиските услови за 

остварување правото на помош на членовите на 
семејството чиј хранител е на задолжителна воена 
служба („Службен весник на СРМ" бр. 22/66 и бр. 
24/73) се додава нов член 5-а, кој гласи: 

„Висината на основната помош и на додатокот 
на членовите на семејството се усогласува со дви-
жењето на просечните трошоци на животот во Ре-
публиката во почетокот на секоја година, ако тие 
трошоци во претходната година пораснале најмалку 
за 3%. 

Одлука за усогласувањето од претходниот став 
донесува собранието на општината". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јул^ 1974 година, 

556. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6, од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за самоуправните заедници на образованието, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Републичката заедни-
ца на образованието, одржани на 26 декември 1974 
година. 

Број 03-3111 
26 декември 1974 година 

С к о п ј е 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, с.р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОБРА-

ЗОВАНИЕТО 

Член 1 
Во член 44 од Законот за самоуправните инте-

ресни заедници на образованието („Службен вес-
ник на СРМ" број 5/74), бројот „1974" се заменува 
со бројот „1975", а бројот „1975" се заменува со 
бројот „1976". 

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

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

557. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 332 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 26 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ЗА 1975 ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во 1975 година, утврдени во 
износ од 112.337.500 динари, ќе се користат за не-
стоковни и стоковни плаќања, за потребите на ре-
публичките органи, собранијата на општините, ус-
тановите, општествените организации и граѓанските 
правни лица, како и за намирување на други пот-* 
реби на Републиката, и тоа: 

1. за нестоковни плаќања до 
износ од 18.780.000 дин. 

2. за стоковни плаќања до 
износ од 76.800.000 дин, 
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Од вкупниот износ на девизите од став 1 на 
оваа точка се издвојува износот од 6.757.500 ди-
нари за намирување на непредвидени и недоволно 
предвидените расходи на Републиката — резерва, 
како и износ од 10.000.000 динари за намирување 
потребите на собранијата на општините и на З а -
едницата на општините и градовите на Македонија . 

2. З а користење на средствата од резервата од-
лучува Извршниот совет на СРМ. Извршниот со-
вет правото на располагање со резервата, до в и -
сина од 30.000 динари, може да го пренесе врз ре -
публичкиот секретар за финансии. 

3. Се овластува републичкиот секретар за ф и н а н -
сии да врши распоред на износот на девизите од 
точка 1, став 2 на оваа одлука, предвиден за собра-
нијата на општините и Заедницата на општините 
и градовите на Македонија . 

4. Од вкупниот износ на девизите, утврдени во 
точка 1 на оваа одлука, можат да се користат 
90% во девизи што се од значење за одржување 
на ликвидноста во меѓународните плаќања , а 10% 
во- други девизи. 

Извршниот совет може, п р и д р ж у в а ј ќ и -се за 
соодносот од претходниот став, да одобрува корис-
тење на девизи на одделни корисници и во со-
однос поинаков од односот определен во став 1 на 
оваа точка. 

5. Се овластува Извршниот совет да в р ш и пре-
несување на распоредните износи на девизи во 
резервата, по претходна прибавена согласност од 
корисниците, доколку не ќе можат да ги искорис-
тат распоредените девизни средства според оваа 
одлука. 

6. Со распоредот на девизите з а 1975 година, 
ко ј е отпечатен кон оваа одлука и е не ј зин соста-
вен дел, се утврдуваат, во границите на износот од 
точка 1, став 1 на оваа одлука, износите на д е -
визи за одделни корисници. 

7. Утврдениот износ на девизите според оваа 
одлука на Универзитетот „Кирил и Методиј" во 
Скопје, ќ е го распореди по ф а к у л т е т и Универзи-
тетот во Скопје. 

8. Извршниот совет ќе му поднесе на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
извешта ј за користењето на девизите според оваа 
одлука до 30 април 1976 година. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" , а ќе се применува 
од 1 ј ануари до 31 декември 1975 година. 

СОБРАНИЕ НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр . 03-3120 
26 декември 1974 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд 

и н ж . Љ у б о м и р ГИРОВСКИ, е. р . 

РАСПОРЕД НА Д Е В И З И Т Е З А 1975 ГОДИНА 

Реден 
број К о р и с н и к Изразено во дин* 

1 2 3 

1. Собрание на СР Македонија 
— нестоковни п л а ќ а њ а 
— стоковни п л а ќ а њ а 

2. И з в р ш е н совет 
— нестоковни п л а ќ а њ а 
— стоковни п л а ќ а њ а 

3. Македонска академија на 
науките и уметностите 
— нестоковни п л а ќ а њ а 
— стоковни п л а ќ а њ а 

4. Републички секретаријат за 
образование и наука 
— нестоковни п л а ќ а њ а 

5. Републички секретаријат 
за култура 
— нестоковни п л а ќ а њ а 

6. Републички секретаријат 
за внатрешни работи 
— нестоковни п л а ќ а њ а 
— стоковни п л а ќ а њ а 

7. Главен штаб за народна 
одбрана 
— стоковни п л а ќ а њ а 

8. Републички секретаријат 
за здравство и социјал-
на политика 
— ,нестоковни п л а ќ а њ а 
— стоковни п л а ќ а њ а 

9. Републички секретаријат 
за индустрија и трговија 
— нестоковни п л а ќ а њ а 

10. Републички секретаријат 
за сообраќај и врски 
— нестоковни п л а ќ а њ а 

11. Републички секретаријат 
за земјоделство и ш у -
марство 
— нестоковни п л а ќ а њ а 
— стоковни п л а ќ а њ а 

12. Републички секретаријат 
за економски односи со 
странство 
— нестоковни п л а ќ а њ а 

13. Секретаријат за односи 
со странство 
— нестоковни п л а ќ а њ а 

14. Републички хидрометео-
ролошки завод 
— нестоковни п л а ќ а њ а 
—. стоковни п л а ќ а њ а 

15. Републички завод за 
статистика 
— стоковни п л а ќ а њ а 

16. Републички завод за 
техничка соработка 
— нестоковни п л а ќ а њ а 

17. Општа заедница на обра-
зованието 
— нестоковни п л а ќ а њ а 

18. Републичка геодетска 
управа 
— нестоковни п л а ќ а њ а 
— стоковни п л а ќ а њ а 

19. Републичка самоуправна 
интересна заедница за 
наука 
— нестоковни п л а ќ а њ а 
— стоковни п л а ќ а њ а 

20. Републичка комисија за 
културни врски со стран-
ство 
— нестоковни п л а ќ а њ а 

200.000 
1.000.000 

600.000 
3.000.000 

70.000 
600.000 

500.000 
9.000.000 

300.000 
2.000.000 

100.000 
200.000 

50.000 
1.000.000 

50.000 
400.000 

1.500.000 
6.000.000 

1.200.000 

3.600.000 

670.000 

200.000 

200.000 

9.500.000 

600.000 

2.300.000 

100.000 

80.000 

300.000 

100.000 

100.000 

1.050.000 

600.000 

1.000.000 

100.000 

450.000 

7.500.000 

800.000 
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21. Универзитет „Кирил и 
Методиј" — Скопје 
— нестоковни плаќања 500.000 
— стоковни плаќања 7.000.000 7.500.000 

22. Народна и универзитет-
ска библиотека 
— нестоковни плаќања 60.000 
— стоковни плаќања 600.000 660.000 

23. Архив на Македонија 
— нестоковни плаќања 100.000 
— стоковни плаќања 600.000 700.000 

24. Македонски народен 
театар 
— стоковни плаќања 15.000.000 

25. Радиотелевизија — 
Скопје 
— нестоковни плаќања 2.000.000 
— стоковни плаќања 17.800.000 19.800.000 

26. Новинско-издавачко и 
печатарско претпријатие 
„Нова Македонија" 
— нестоковни плаќања 1.500.000 
— стоковни плаќања 1.500.000 3.000.000 

27. Републичка комисија за 
верски прашања 
— нестоковни плаќања 1.000.000 

28. Собрание на град — 
Скопје 
— нестоковни плаќања 400.000 
— стоковни плаќања 4.000.000 4.400.000 

29. Народна банка на Ма-
кедонија 
— нестоковни плаќања 60.000 
— стоковни плаќања 500.000 560.000 

30. Служба на општественото 
книговодство — Централа 
во Скопје 
— нестоковни плаќања 80.000 
— стоковни плаќања 1.000.000 1.080.000 

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

— лекување 6.000.000 
32. Стопанска комора на 

Македонија 
— нестоковни плаќања 200.000 
— стоковни плаќања 200.000 400.000 

33. Стрелачки сојуз на 
Македонија 
— стоковни плаќања 300.000 

34. Сојуз на радиоамате-
рите на Македонија 
— стоковни плаќања 800.000 

35. Сојуз на организациите 
за физичка култура на 
Македонија 
— нестоковни плаќања 100.000 
— стоковни плаќања 500.000 600.000 

36. Центар за примена на 
радиоизотопи во стопан-
ството на СР Македонија 
— стоковни плаќања 300.000 

37. Завод за студии и 
проектирање 
— стоковни плаќања 200.000 

33. Дирекција за координа-
ција на интегрален раз-
вој на сливот на реката 
— Вардар 
— нестоковни плаќања 80.000 

39. Хидро-биолошки завод 
— Охрид 
— нестоковни плаќања 150.000 
— стоковни плаќања 800.000 950.000 

40. Висока музичка школа 
— Скопје 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

41. Програма за заштита од 
градобијност 
— стоковни плаќања 

42. Централен комитет на 
СК на Македонија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

43. Програма за патишта 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

ВКУПНО: 

250.000 
150.000 

200.000 
200.000 

50.000 
250.000 

400.000 

700.000 

400.000 

300.000 

95.580.000 

558. 

Врз основа на член 376 став 1, алинеја 8 од 
Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од За-
конот за помилување и член 85 од Кривичниот 
законик, Претседателството на СРМ донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободуваат од извршување на казната: 
1. Методија Ристо Ангелески, од е. Сенокос, 
2. Борис Ѓорѓиев Лукаровски, од Скопје. 

И 
Се ослободуваат од понатамошно извршување 

на казната: 
1. Борис Стој милов Спасовски, од Пробиштип, 
2. Стефан Димитар Стефановски, од Скопје, 
3. Ука Елез Ферат, од е. Бедиње, 
4. Митар Мијалче Зиков, од Штип, 
5. Алишан Абаз Исљами, од Тетово. 

III 
Изречената казна намали за 6 месеци на: 
1. Осман Сабедин Беќири, од е. Чифлик. 

IV 
Се услови неиздржаниот дел од казната на 1 

година: 
1. Мирко Гулабов Милошевски, од Прилеп, 
2. Фарук Абдула Дика, од Биџево. 

Се услови неиздржаниот дел од казната на 2 
години на: 

1. Јанко Никола Ристевски, од е. Радиовце, 
2. Велимир Ангелов Грнчаревски, од е. Оре-

шане. 
VI 

Се услови извршувањето на казна на 1 го-
дина на: 

1. Перо Павлев Начевски, од Прилеп, 
2. Добре Б л а ж е Кралевски, од Скопје, 
3. Петар Владимиров Данев, од е. Виница, 
4. Асани Рамадан Енвер, од е. Лаковица, 
5. Танаско Климев Ивановски, од Кавадарци, 
6. Ристо Анто Главевски, од Битола, 
7. Драгомир Коста Крстевски, од Скопје, 
8. Димитар Ванков Николовски, од Кратово, 
9. Ратко Трпе Трпевски, од е. Жилче, 

10. Јонче Антон Јовчевски, од Битола, 
11. Атанас Михајлов Костов, од Скопје, 
12. Лазар Никола Петров, од е. Петрово, 
13. Трајан Здравков Костадинов, од Скопје. 
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VII 
Се услови извршувањето на казната на 2 го-

дини на: 
1. Ратко Лазаров Гошев, од Виница. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето а ќе се применува од 20 декември 1974 
година. 

IX 
Оваа одлука се објавува во „Службен весник 

на СРМ". 

Бр. 06-512 
18 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

559. 
Врз основа на член 37 од Законот за Извршни-

от совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Из-
вршниот совет на седницата, одржана на 10. 12. 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН ПАРИЧЕН 
ДОДАТОК НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 

СПОМЕНИЦА 1941" И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА 

Член 1 
На носителот на „Партизанска споменица 1941" 

во работен однос и кој остварува пензија според 
прописите на пензиското и инвалидското осигуру-
вање се доделува постојан паричен додаток во ви-
сочина од разликата помеѓу пензијата, односно лич-
ниот доход (вклучувајќи го и боречкиот додаток) и 
износот од 3.000 динари 

Постојаниот паричен додаток во височина на 
разликата помеѓу паричните примања вклучувајќи 
го личниот доход и боречкиот додаток за инвали-
дите на трудот и износот од 3.000 динари им при-
паѓа и на носителот на „Партизанска споменица 
1941" кој остварува паричен надоместок по основ на 
професионална рехабилитација и вработување на 
инвалидите на трудот по прописите на инвалидско-
то осигурување, како и надоместокот на личен 
доход за време на привремената спреченост за ра-
бота по прописите на здравственото осигурување и 
вработувањето. 

Член 2 
На носител на „Партизанска споменица 1941" 

кој остварил старосна пензија без пензиски стаж од 
најмалку 15 години, од кои најмалку 10 години 
стаж на осигурување, се доделува постојан паричен 
додаток во височина на разликата помеѓу пензија-
та и износот од 85% определен во член 1 на оваа 
одлука. 

На членовите на семејството на носителот на 
„Партизанска .споменица 1941" кои остваруваат пен-
зија по смртта на уживателот на старосна пензи-
ја кои тоа право го оствариле без пензиски стаж 
од најмалку 15 години, од кои најмалку 10 години 
стаж на осигурување, им припаѓа постојан пари-
чен додаток во височина на разликата помеѓу се-
мејната пензија и износот од 85% од износот оп-
ределен во член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
На носител на „Партизанска споменица 1941" 

кој не остварил право на пензија и не е во ра-
ботен однос ниту врши самостојна дејност, му се 
доделува постојан паричен додаток во височина 
на разликата помеѓу постојаното месечно парично 
примање што му припаѓа според Законот за основ-
ните права на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" и износот од 85% од износот опре-
делен во член 1 на оваа одлука. 

Постојан паричен додаток, под услови од став 
1 на овој член им припаѓа и на членовите на 
семејството на умрен носител на „Партизанска спо-
меница 1941" ако во поглед на годините на воз-
раста или неспособноста ги исполнуваат условите 
за здобивање со право на семејна пензија според 
прописите за пензиското осигурување. 

Постојан паричен додаток им припаѓа на ро-
дителите на носителот на „Партизанска споменица 
1941", ако тие оствариле право на пензија по овој 
основ. 

Брачниот другар на умрениот носител на „Пар-
тизанска споменица 1941" со стапувањето во брак 
го губи правото на постојан паричен додаток. 

Член 4 
Височината на постојаниот паричен додаток на 

членовите на семејството од умрениот носител на 
„Партизанска споменица 1941" се одредува во про-
центот во кој се одредува семејната пензија, за-
висно од бројот на членовите на семејството. 

Член 5 
Постојаниот паричен додаток се усогласува со 

порастот на просечните животни трошоци на на-
чин и по постапка пропишани за усогласување на 
пензиите, почнувајќи од 1 јануари 1975 година. 

Член 6 
Височината на постојаниот паричен додаток ја 

одредува: 
— за уживателите на пензија, материјално 

обезбедување во врска со правото на професио-
нална рехабилитација и прилагодување и привре-
мен надоместок до стапувањето на соодветна ра-
бота — органот надлежен за решавање на право 
од пензиското и инвалидското осигурување со исто-
то решение со кое решава за тоа право; 

— за лица во работен однос — исплатителот 
на личниот доход со посебно решение; 

— за лица вон работен однос кои примаат на-
доместок на личен доход за време на привремената 
спреченост за работа според прописите на здравст-
веното осигурување — органот што решава за пра-
вото од здравственото осигурување; 

— за работниците за време на привремена 
безработност кои примаат паричен надоместок — 
заедницата за вработување, за останатите лица — 
органот на управата на собранието на општината 
надлежен за работите на борците и воените ин-
валиди. 

Член 7 
Постојаниот паричен додаток се определува во 

личен износ и се исплатува заедно со пензијата, 
личниот доход и другите надоместоци. 

Финансиски средства за остварување правото 
на постојан паричен додаток се обезбедуваат во 
Републичкиот буџет, како посебни наменски сред-
ства. 

Пресметувањето и исплатувањето на парични-
от додаток на товар на средствата на Републич-
киот буџет, според одредбите на оваа одлука, ќе 
се врши според упатствата што ќе ги пропише 
републичкиот секретар за финансии. 

Член 8 
За извршување на оваа одлука ќе се грижи 

Републичкиот секретаријат за здравство и соци-
јална политика. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1974 го-
дина. 

Број 12-3010/1 
10 декември 1974 година 

С к о п ј е Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р, 
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560. 

Врз основа иа член 17 и 35 од Законот за И з -
вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), Извршниот -совет донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ И ТРОШОЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И 
РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО 
НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО 
СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО НАЗНАЧУВААТ 

ВО СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Во Одлуката за утврдување на личните до-
ходи и трошоците на функционерите што ги име-
нува односно назначува Извршниот совет или што 
се именуваат односно назначуваат во согласност 
со Извршниот совет бр. 12-2632/2 од 25. 12. 1972 
година, бр. 12-2813/1 од 13. 7. 1973 и бр. 12-3449/1 
од 25. 12. 1973 година, во точка 1 потточка 4 по 
зборовите „началник на Бирото за претставки и 
поплаки" се додаваат зборовите: „потпретседател 
на Советот за иселенички п р а ш а њ а на Извршниот 
совет". 

Во точка 1 потточка 6 по зборовите: „главен 
републички инспектор со висока стручна подготов-
ка" се додаваат зборовите: „односно со в и ш а струч-
на подготовка". 

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

Б р о ј 12-2942/1 
27 ноември 1974 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

Показатели што 
треба да бидат 

обезбедени од: 

561. 

Врз основа на член 2 од Законот за подготов-
ките за донесување Општествен план на Соција-
листичка Република Македонија за периодот од 
1976 до 1980 година („Службен весник на СР М а -
кедонија" бр. 17/74 г.), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАЕДНИЧКИ ПОКАЗАТЕ-
ЛИ КОИ НОСИТЕЛИТЕ НА ПЛАНИРАЊЕТО СЕ 
ДОЛЖНИ ДА ГИ ОБЕЗБЕДАТ ЗА ИЗРАБОТКА 
НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА З А ПЕ-

РИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

1. Дополнителни заеднички показатели кои 
носителите на планирањето се д о л ж н и да ги обез-
бедат за изработка на Општествениот план на Со-
цијалистичка Република Македонија за периодот 
од 1976 до 1980 година, се следниве; 

I. О Б Р А З О В А Н И Е И В О С П И Т У В А Њ Е 

1. Б р о ј на у ч и л и ш т а 
2. Б р о ј на п а р а л е л к и 
3. Корисна површина м2 

4. Б р о ј на ученици 
и студенти 

5. Стапка на опфатеност 
на генерацијата 

6. Б р о ј на учен. и студенти 
што ќе з а в р ш а т 
образование 

7. Б р о ј на наставници и 
соработници во наставата 
(1) Б р о ј на наставници во 

основното и средното 
образование, во в и ш и -
те и високите ш к о л и 
и на ф а к у л т е т и т е 

(2) Б р о ј на соработници во 
наставата на вишите 
и високите ш к о л и и 
на ф а к у л т е т и т е 

8. Домови за сместување на 
ученици и студенти2) 
(1) Б р о ј на домови 
(2) Корисна површина м2 

(3) Б р о ј на легла 
9. Капацитети за дневен 

престој 
(1) Б р о ј на ученици 
(2) Корисна површина м2 

10. Превоз 
(1) Б р о ј на ученици 

11. Обезбедување на учебници 
(1) Б р о ј на ученици за 

кои се обезбедуваат 
учебници 

12. Стипендирање и креди-
тирање1) X 
(1) Б р о ј на корисници 

на стипендии 
(2) Б р о ј на корисници 

на кредити 
13. Стимулирање на таленти-

раноста и успехот на 
младите во број на 
корисници 

14. Инвестиции2) во мил. дин. 
(1) Техничка структура 

на инвестициите во 
основните средства 
Градежни работи 
Опрема 
Останато 

XI) 
XI) 
XI) 

XI) 

XI) 

XI) 

XI) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Заедницата за основно образование ќе треба да 
обезбеди податоци одделно за: редовното, специјалното 
образование на возрасните, редовното образование на 
децата на работниците вработени во странство и опоме-
нувањето. Освен тоа одделно ќе се дадат податоци и за 
основното музичко и балетско образование и за прет-
школско воспитување и образование и марксистичкото 
образование. 

Општата заедница за образование ќе треба да обез-
беди податоци одделно за: средното, вишето и високото 
образование. 2) Одделно за ученици во основните училишта, во 
средните училишта и студентите на вишите и високите 
школи. х) Одделно за ученици на средните училишта и 
студентите на вишите и високите школи. 2) Одделно за основните, средните, вишите и висо-
ките школи. 
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Показатели дгго 
треба да бидат 

обезбедени од: 

X (2) По видови на објекти X 
Бро ј на училишта 
Корисна површина м2 

Бро ј на домови 
Корисна површина м2 

II. Н А У Ч Н О - И С Т Р А Ж У В А Ч К А 
Р А Б О Т А 

15. Б р о ј на н а у ч н о и с т р а ж у -
в а ч к и и разв. единици X X X 
— самостојни научно-

истраж. установи 
— научни единици во 

состав на Академијата 
на науките 

— истражувачко-разво јни 
единици во состав 
на стоп. и др. орган. 

16. Научни работници — 
истражувачи и стручен 
и технички к а д а р со 
висока подготовка X X X 
1) Бро ј на научни работ-

ници — истражувачи 
2) Стручен и технички 

кадар со висока 
подготовка 

17. Завршени и с т р а ж у в а ч к и 
работи по видови X X X 
— основни-фундамен-

тални и с т р а ж у в а њ а 
— применети и с т р а ж у в а њ а 
— разво јни и с т р а ж у в а њ а 

III . КУЛТУРА, Ф И З И Ч К А 
К У Л Т У Р А И Т Е Х Н И Ч К А 
К У Л Т У Р А 

18. Бро ј на д в и ж н и и не -
движни споменици на 
културата 1) на кои ќе 
се врши: X X 
(1) Заштита 
(2) И с т р а ж у в а њ а 
(3) Документација 
(4) Конзерваци ја 
(5) Реставрација 
(6) Презентација 
(7) О д р ж у в а њ е 

19. Бро ј на објекти2) од пе-
риодот на национал-ре -
волуционерното д в и ж е њ е — 
Илинденското востание и 
работничкото д в и ж е њ е на 
кои се в р ш и : X X 
(1) Заштита 
(2) Изградба 

20. Бро ј на публикации 
кои ќе се издаваат : X X X 
(1) Проспекти 
(2) Монографии 
(3) Разгледници 

21. Заштита на природните 
реткости X X 
(1) Бро ј на евидентирани 

природни реткости 
Ј) Вклучувајќи ги и археолошките истражувања. 
2) Се однесува на јавни објекти, спомен-куќи, спо 

мен-чешми, спомен-гробови, костурници, обелисци и 
други објекти. 

(2) Б р о ј на природни 
реткости ставени под 
заштита 

22. Разво ј на архивска 
м р е ж а X 
(1) Б р о ј на архивите 
(2) Архивска средена граѓа 

— број на предмети 
— д о л ж н и метри 

(3) Регистратурски сре-
дена граѓа 
— број на предмети 
— д о л ж н и метри 

23. Б р о ј на музеи по видови X 
(1) Комплексни 
(2) Специјални 
(3) Бро ј на експонати 

— евидентирани 
— и з л о ж е н и 

(4) Вкупна површина на 
просториите во м2, 
во тоа: 
— изложбени 
— депои 
— ДРУГО 

24. Б р о ј на народни 
библиотеки X 
(1) Б р о ј на книги во ООО 

(2) Б р о ј на книги во 
подвижни библиотеки 
во ООО 

(3) Прираст на к н и ж н и т е 
фондови во народните 
библиотеки 
— број на книги 

во ООО 
— број на ролни на 

микро филмови 
— број на ф и з и ч к и 

единици на фото-
копии 

(4) Б р о ј на книги из -
дадени на користење 
во ООО 

25. Издавање на книги 
и брошури X 
(1) Б р о ј на книги и 

брошури — вкупно 
— т и р а ж во ООО 

(2) Б р о ј на весници 
— т и р а ж во ООО 

(3) Б р о ј на списанија 
— т и р а ж во ООО 

26. Разво ј на кино м р е ж а т а 
според техниката на при-
к а ж у в а њ е на филмот : X 
(1) Б р о ј на кина со 

нормално платно и 
кино-проектор за 
п р и к а ж у в а њ е на ф и л м о -
ви од 16 мм и 16 и 
35 мм трака 

(2) Бро ј на кина со си-
немаскоп техника, 
во тоа: 
— синемаскоп-светлосни 

тон 
— синемаскоп-светлосни 

и магнетски тон 

X 

X 

X X 

X X 

X 

Показатели што 
треба да бидат 

обезбедени од: 

X 

X 

X 
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Показатели цгго 
треба да бидат 

обезбедени од: 

Показатели што 
треба да бидат 

обезбедени од: 

27. Производство на ф и л м о -
ви во број на 
филмови X 
(1) Долгометражен^ 
(2) Краткометражни 

28. Дејност на театрите X 
(1) Бро ј на театрите 
(2) Бро ј на претстави 
(3) Бро ј на премиерни 

изведби 
29. Дејност на филхармонии, 

професионални орке-
стри и ансамбли за 
народни песни и игри X 
(1) Б р о ј филхармонии и 

професионални орке-
стри и ансамбли за 
народни песни и игри X 

(2) Бро ј на концерти 
30. Културно-уметнички 

манифестации 
(1) Бро ј на манифестации 

(2) Бро ј на претстави 
31. Спортски натпревари и 

други приредби 
(1) Бро ј на натпревари 
(2) Бро ј на учесници 

32. Лица кои се занимава-
ат со стручна работа во 
основните организации 
за ф и з и ч к а култура 

33. Бро ј и површини во м2 

на објектите за ф и з и ч -
ка култура X 
(1) Домови на спортови 

(спортски сали) 
— број 
— борилишта во мн 

(2) Спортски рекреативни 
центри 
— број 
— борилишта во мЧ 

(3) Бро ј на објекти за 
спортови на вода 

(4) Бро ј на објекти за 
зимски спортови 

(5) Бро ј на атлетски 
патеки 

34. Бро ј и површина во м-
на објекти за техничка 
култура X 
(1) Бро ј на домови за 

техничка култура 
(2) Површина во м 3 

IV. ОПШТЕСТВЕНА З А Ш Т И Т А 
НА ДЕЦА 

35. Детски додаток 
(1) Број на корисници на 

додаток на деца 
(2) Бро ј на деца 

36. Непосредна детска 
заштита X 
(1) Дневен престој на 

деца од предучи-
лишна возраст 
— број на установи 
— капацитет во м2 

X 

X 

X 

X 

— број на деца о п ф а -
тени во овие уста-
нови 

— степен на опфат на 
децата од предучи-
л и ш н а возраст 

(2) М р е ж а на објекти 
за рекреаци ја на 

децата 
— број на објекти 
— капацитет во легла 

V. С О Ц И Ј А Л Н А З А Ш Т И Т А 
37. М р е ж а на установи за 

социјална заштита X 
(1) Установи за социјална 

заштита на деца и 
младина 
— број на установи за 

социјална заштита 
— капацитети во легла 
— број на штитеници 

38. Установи за социјална 
заштита на возрасни 
(1) Установи за рехабил. 

— број на лица о п ф а -
тени со рехабилитација 

(2) Установи за сместу-
вање и збринување 
на возрасни лица1) 
— број на установи 
— штитеници во уста-

новите 
39. Корисници на соци-

ј ална заштита 
(1) Бро ј на корисници 

на постојана парична 
помош 

X 

X X 

X 

X 

VI. ЗДРАВСТВО 
40. Здравствени институции 

(1) З а с т а ц и о н а р и 
лечење 
— број на организа-

циони единици 
— број на постели 
— број на л е к а р и 
— број на друг меди-

цински кадар 
(2) Амбуланти и поли-

к л и н и к и 
— број на органи-

зациони единици 
— број на лекари , 

од тоа: 
— стоматолози 
— број на друг ме-

дицински к а д а р 
(3) Медицински единици 

на село 
— број на медицински 

единици 
— број на лекари, 

од тоа: 
— стоматолози 
— број на друг 

медицински к а д а р 

X X 

Вклучувајќи ги и прифатилиштата за возрасни. 

X 

X 

V 

X 

X V 

X 

X 

ѕ/ / \ 

X 

X ч/ 

X X 

X 
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Показатели што 
треба да бидат 

обезбедени од: 

VII. СТАНБЕНИ И КОМУ-
НАЛНИ ФОНДОВИ 

41. Број на изградени ста-
нови за потребите на 
работните луѓе со по-
ниски доходи во орга-
низациите на здружени-
от труд што не распо-
лагаат со потребни сред-
ства за таа цел и на 
учесниците во НОВ 
(1) Број на станови 
(2) Станбена површина м2 

42. Водоводна мрежа и 
уреди X 
(1) Должина на гла-

вен водовод во км. 
(2) Водоводни приклу-

чоци 
(3) Улични хидранти . 
(4) Јавни чешми при-

клучени на водовод 
43. Јавна канализација X 

(1) Должина на канали-
зациона мрежа во км. 

(2) Канализациони при-
клучоци 

44. Површина на коловозот 
во ООО ма X 
во тоа: 
— обработени во ООО м3 

VIII. СРЕДСТВА НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ И НИВ-
НАТА УПОТРЕБА 

А Средства 
45. Долгорочни средства 

(1) Депозити и хартии 
од вредност од: 
— општествено-правни 

лица 
— население 

во тоа: 
— динарски 
— девизни 

(2) Кредити од: 
— народните банки 
— деловните банки 
— општествените 

фондови 
— општествено-поли-

тичките заедници 
(3) Средства на осно-

вачите 
— фонд на основачите 
— резервен фонд 
(4) Ослободени средства 

(отплати од дадени 
долгорочни кредити) 

(5) Други средства за 
46. Краткорочни средства 
46. Краткорочни средства 

(1) Депозити од: 
— општествено-правни 

лица 
— население 

во тоа: 
— динарски 
— девизни 

X 

X 

X 

X 

X 

(2) Кредити од: 
— народните банки 
— поштенските ште-

дилници 
— други финансиски 

институции во зем-
јата 

— странство 
(3) Други средства за 

краткорочно работење 
47. Средства за станбено-

комунално работење 
(1) Депозити од: 

— општествено-правни 
лица 

— населението 
во тоа: 
— динарски 
— девизни 

(2) Кредитен фонд за 
станбено-комунална 

изградба 
(3) Отплата по кредити 
(4) Добиени кредити 
(5) Други средства за 

станбено-комунални 
работи 

В. Употреба на средства 
48. Употреба на долго-

рочни средства 
(1) Одобрени кредити 

— на општествено-
правни лица — 
стопанство 
во тоа за: 

— основни средства 
—̂  обртни средства 
— на општествено-

правни лица — 
нестопанство 
во тоа за: 
— основни средства 
— обртни средства 

— на индивидуален 
сектор за стопан-
ски дејности 

(2) Отплата по добиени 
кредити 
— во земјата 
— во странство 

(3) Обврски по дадени 
гаранции 
— домашни гаранции 
— иногаранции 

(4) Други обврски по 
долгорочно работење 

49. Употреба на кратко-
рочните средства 
(1) Одобрени кредити 

— на општествено-
правни лица од: 
•— стопанство 
— нестопанство 

— на население 
— потрошувачки кре-

дити 
(2) Издвоени средства к а ј 

народните банки 

Показатели што 
треба да бидат 

обезбедени од: 

X X 
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Показатели што 
треба да бидат 
обезбедени од: 

(3) Издвоени средства за 
станбено-комунално 
работење 

(4) Други краткорочни 
пласмани 

50. Употреба на средствата 
за станбено-комунално 
работење X 
(1) Одобрени кредити 

— на општествено-
правни лица 

— на населението 
(2) Други обврски по 

станбено-комунално 
работење 

Б. Други средства и обврски 
51. Средства за општествени 

фондови и ОПЗ (кои не 
се вклучени во добие-
ните кредити од опште-
ствените фондови и ОПЗ) X 

52. Гаранции (без гаранциите 
издадени врз основа на 

. одобрените кредити) X 
(1) Во земјата 

— издадени во теков-
ната година 

—• состојба на издаде-
ните гаранции 

(2) Во странство 
— издадени во теков-

ната година 
— состојба на издаде-

ните гаранции 

Знакот „ X" даден за обележување на пока-
зателите упатува на носителите на планирањето 
што се должни да ги обезбедат податоците го 
своите планови и програми за работа и развој. 

2. Показателите под точка 1 на оваа одлука 
треба да го овозможат согледувањето на периодот 
од 1976 до 1980 година. 

Показателите се искажуваат за 1975 и 1980 го-
дина, со тоа што показателите под редните бро-
еви, односно подброеви 6, 14, 17, 18, 19, 20, 22 (2), 
22 (3), 24 (3), 25 (1), 27, 31, 41 (1), 41 (2), 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51 и 52 се искажуваат и кумулативно 
за целиот период од 1976 до 1980 година. 

3. Податоците за дополнителните заеднички 
показатели, според содржината и опфатот, треба 
да се искажуваат на начин како што е утврдено 
во постојните методолошко-статистички упатства 
сврзани со поднесување на годишните или пове-
ќегодишните извештаи, упатствата сврзани со по-
писот на основните фондови и упатствата за под-
несување на извештај за изградени објекти. 

Податоците за дополнителните заеднички по-
казатели за средствата на деловните банки и нив-
ната употреба треба да се искажуваат според ме-
тодолошкото упатство на Стопанската банка — 
Скопје. 

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

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Саздова Цвета од село Белимбегово, Скопско, 
против тужениот Саздов Б л а ж е од село Белимбе-
гово, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Саздов Блажо, во рок 
од 30 дена да се јави во судот или да ја достави 
својата адреса. Во колку во определениот рок од 
30 дена не се јави или не ја достави својата точ-
на адреса, ќе му биде поставен старател, кој ќе 
го застапува во спорот за развод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1483/73. 
(144) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
Шефкет Имери од село Сарај, против тужената 
Имери Вебије од село Сарај, со непозната адреса. 
Вредност 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Имери Вебије во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави 
лично во судот или да ја соопшти својата точна 
адреса. Во колку во определениот рок не се јави 
на тужената ќе и се определи привремен ста-
рател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2234/74. 
(146) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води гра-
ѓанска постапка за оспорување и утврдување на 
татковство, по тужбата на тужителката Златана 
Попова, ученичка од Неготино, улица „Даме Груев' 
број 25 против тужените Сотир Попов од Неготи-
но, сега со непозната адреса на живеење и Кољо 
Трајков од Неготино, улица „Даме Груев" број 25. 
Вредност на спорот 100,00 динари. 

Се повикува тужениот Сотир Попов од Не-
готино, сега со непозната адреса на живеење, да 
се јави во овој суд лично или писмено и да ја 
соопшти својата адреса во рок од 30 дена од обја-
вувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде 
поставен привремен старател кој ќе ги штити не-
говите интереси во постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1617 од 
10. ХИ. 1974 година. (147) 

КОНКУРСИ 

Бр. 12. 2784/1 
12. XI. 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

Советот на Филолошкиот факултет на Универ-
зитетот „Кирил и Методиј" во Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на македонскиот јазик; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на германски јазик; 

— за еден наставник '(во сите звања) по пред-
метот историја на книжевностите на народите на 
СФРЈ. 

Пријавите таксирани со по 2 динари, останатите 
документи, научни и стручни трудови (до колку 
има такви), по еден примерок од истите да се дос-
тават до архивата на Филолошкиот факултет во 
Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на обја-
вувањето. 
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Врз основа на одлуката на работничкиот со-
вет на трговското претпријатие на големо и мало 
..Охридски магазин" — Охрид, конкурсната ко-
мисија 

распишува 

О Г Л А С 
за опремување на самопослуга за промет со 

земјоделско-прехранбени и други производи во 
реонот „Крст џамија" (населба „Марко Несторов-
ски") по пат на понуда. 

Ориентационата вредност на опремата е 200.000 
динари. 

Основи на продажниот простор со организа-
ција на прометот можат да се добијат ка ј инве-
ститорот секој работен ден. 

За оценување на предимството, покрај прес-
метковната вредност и рокот 1 април 1975 година, 
секој понудувач е должен да достави: 

1. Рок за завршување на работите, 
2. Фактор на нето плати за накнадни работи, 
3. Процент за манипулативни трошоци. 
Понудите се отвораат ако пристигнат две бла-

говремени понуди. 
Благовремена понуда се смета секоја која ќе 

пристигне до 14.1.1975 година до 12 часот. 
За одлуката за прифаќање — неприфаќање на 

понудата, комисијата ќе ги извести понудувачите 
во рок од 10 дена од отворањето на понудите. 

(387) 

Врз основа на одлуката на работничкиот со-
вет на трговското претпријатие „Охридски мага-
зин" — Охрид, конкурсната комисија 

распишува 

К О Н К У Р С 

за изведување на градежни, градежно-занает-
чиски и инсталатерски работи на објектот само-
послуга во реонот „Крст џамија" (населба „Марко 
Несторова^"). 

Ориентациона вредност на објектот изнесува 
850.000 динари. 

Право на учество на конкурсот имаат основ-
ни организации на здружен труд, регистрирани за 
градежна изведувачка дејност. 

Работите треба да почнат на 25.1.1975 година, 
а рок за завршување на работите е 20. IV. 1975 го-
дина. 

Инвестиционо-техничката документација, оп-
штите услови по кои ќе се изведуваат работите и 
договорните услови заинтересираните можат да ги 
добијат од конкурсната комисија во просториите 
на инвеститорот секој работен ден. 

Ќе се смета дека понудата е благовремено 
поднесена ако ја содржи целокупната документа-
ција и сите прилози, како и писмена изјава дека 
ги прифаќаат договорните услови за градење и 
ако пристигне најкасно до 14. I. 1975 година до 
12 часот, кога и ќе се отвораат понудите во ди-
рекцијата на инвеститорот. 

Одлуката за прифаќање или неприфаќање на 
понудите конкурсната комисија ќе им ја достави 
на учесниците на конкурсот во рок од 10 дена од 
денот на отворањето на понудите. (387а) 

СОДРЖИНА 

Страна 

547. Закон за Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта 1121 

548. Закон за финансирање на изградбата, 
одржувањето и реконструкцијата на па-
тиштата , — — — — — — — — 1123 

549. Закон з а ' амортизација на основните 
средства на основните организации на 
здружениот труд од областа на општест-
вените дејности — — — — — — 1123 

550. Закон за средствата за пошумување на 
голините — — — — — — — — И24 

551. Закон за финансирање на заштитата од 
град обиј ност — — — — — — — 1125 

552. Закон за финансирање на истражувач-
ките работи во рударството — — — 1125 

553. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за републичките даноци на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 1126 

554. Закон за дополнување на Законот за да-
ноците на граѓаните — — — — — 1127 

555. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за поблиските услови за оства-
рување правото на помош на членовите 
на семејството чиј хранител е на задол-
жителна воена служба — — — — — 1127 

556. Закон за изменување на Законот за само-
управните интересни заедници на обра-
зованието — — — — — — — — 1127 

557. Одлука за распоредот на девизите утвр-
дени за потребите на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за 1975 година — 1127 

558. Одлука за помилување на осудени лица 1129 

559. Одлука за определување на постојан па-
ричен додаток на носителите на „Пар-
тизанска .споменица 1941" и нивните се-
мејства — — — — — — — — — ИЗО 

560. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на личните до-
ходи и трошоците на функционерите и 
работниците што ги именува односно 
назначува Извршниот совет или што се 
именуваат односно назначуваат во со-
гласност со Извршниот совет — — — 1131 

561. Одлука за дополнителни заеднички по-
казатели кои носителите на планирањето 
се должни да ги обезбедат за изработка 
на Општествениот план на Социјалис-
тичка Република Македонија за пери-
одот од 1976 до 1980 година — — — 1131 
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