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Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ ВО 
ПРВАТА ЕТАПА ОД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ДОЛ-
ГОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕКОНОМСКА СТА-
БИЛИЗАЦИЈА И ЗА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИ-

КА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1984 ГОДИНА 

Со оваа Резолуција се утврдуваат основните 
правци и создавањето услови за надминување на 
присутните проблеми во општествено-економскиот 
развој во првата етапа од спроведувањето на Дол-
горочната програма за економска стабилизација за 
периодот до 1986 година како и се конкретизираат 
условите и мерките на економската политика во 
1984 година. 

Истовремено, со Резолуцијата се утврдува и 
политиката за остварување на Општествениот план 
на Социјалистичка Република Македонија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година. 

Прв дел 
ОСНОВНИ ПРАВЦИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПР-
ВАТА ЕТАПА ОД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ДОЛ-

ГОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕКОНОМСКА 
СТАБИЛИЗАЦИЈА 

1. Спроведувањето на Долгорочната програма 
за економска стабилизација, во која е утврдена 
стратегијата на општествено-економскиот развој 
за наредните дваесетина години, претставува из-
лезно решение за надминување на присутните 
проблеми и за создавање услови за стабилен и 
континуиран општествено-економоки развој за што 
е потребно да се покрене долгорочна, масовна и 
максимално организирана и синхронизирана акци-
ја на целото општество. 

Во првата етапа од спроведувањето на Долго-
рочната програма ќе се обезбедат суштествени про-
мени и посочат правците за излез од сегашната 
тешка и сложена ситуација и ќе се преземат кон-
кретни мерки и активности со кои ќе се создаваат 
услови за натамошен развој на самоуправните оп-
штествено-економски односи, за спроведување на 
промени во развојната и економската политика, 
за промени во стопанскиот систем и материјалн,ите 
односи, за зголемување на резултатите од трудот 
и стопанисувањето, за рационално располагање и 
стопанисување со општествените средства и врз 
таа основа вреднување на резултатите од трудот 
како и за решителни измени во однесувањето и 
начинот на работењето. 

Спроведувањето на предвидените промени во 
развојот во првата етапа од остварувањето на Про-
грамата, бара решителна и истовремена општес-
твена активност на сите самоуправни организации 
и заедници, на општествено-пол,итичките заедници, 
како и на општествеио-политичките организации. 
Овие промени ќе придонесат за создавање услови 
за оживување на производството, пораст на изво-
зот, продуктивно вработување и постигнување по-
усогласени односи на пазарот и цените како и за 
надминување на причините за стагнација и еко-
номската нестабилност, односно за континуиран и 
стабилен развој. 

Во првата етапа ќе се утврдат и донесат ре-
шенија за општите услови на стопанисувањето. 
Доградувањето на системот за стекнување и рас-
поредување на доходот кој во услови на дејству-
вање ,на пазарните и економските законитости ги 
пројавува своите предности во поглед на економ-
ската ефикасност и положбата на работниот човек 
во системот на општествената репродукција ќе 
овозможи натамошна афирмација на позицијата 
на работниците во здружениот труд како. стоков,ни 
производители и самоуправувачи и нивна зголе-
мена заинтересираност за ефикасно користење на 
општествените средства и за проширување на ма-
теријалната основа на општеството. Ќе јакне уло-
гата на работниците во здружениот труд во од-
лучувањето за стекнувањето и распоредувањето на 
доходот и за тековите на општествената репродук-
ција во целина. 

Општествено-економокиот развој во наред,ниот 
период ќе се потпира пред се врз сопствени сили, 
преку подобро користење на расположливите ма-
теријални и природни ресурси, поширока вклуче-
ност на стопанството во меѓународната поделба на 
трудот, ,максимална мобилизација на човечкиот 
фактор и негова организирана активност во ре-
шавање на противречности!^ во материјалниот раз-
вој. 

Меѓутоа, со оглед на нивото на развиеноста 
и присутните проблеми развојот на Републиката 
е неопходно да се остварува и со користење на 
дополнителна акумулација од земјата и од стран-
ство. 

Без овие основи е неопходно. да се овозможи 
заживување на стопанската активност, подобрува-
ње4 на материјалната основа на здружениот труд,-
зголемување на извозот и редовно измирување на 
фиксните и гарантирани обврски, отстранување на 
причините за високата инфлација, сопирање на 
опаѓањето на продуктивноста на трудот и живот-
ниот стандард на работните луѓеч и граѓаните и 
друго. 

За надминување на присутните проблеми и 
создавање на услови за стабилен и континуиран 
стопански растеж е неопходно да јакнат квалита-
тивните фактори на стопанисување и да се интен-
зивира процесот на здружувањето на трудот и 
средствата на организациите на здружениот труд, 
со целосно респектирање на економските интереси 
на работниците за зголемено производство и рен-
табилно работење. Поинтензивното ' самоуправно 
здружување на трудот и средствата на орга,низа-
циите на здружениот труд во репродукциони це-
лини и други форми на самоуправно поврзување 
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и здружување во Републиката и пошироко во зем-
јата ќе овозможи побрз вкупен развој врз доходо-
вни основи. 

Јакнењето на квантитативните фактори на сто-
панисувањето ќе се остварува со поголемото ко-
ристење на расположливите производствени капа-
цитети, порационално користење на предметите на 
трудот, зголемување на продуктивноста на трудот, 
како и со поголемо штедење на средствата и тру-
дот ,во процесот на производството. 

2. Заживувањето на стопанската активност и 
остварувањето на стопанскиот растеж во поста-
билни услови, претставува основен услов за реа-
лизирање натамошен поуоогласен огтштеетвено-еко-
номски развој на Републиката. 

(1) Зголемувањето на производството при ог-
раничени можности за увоз на суровини и реп-
родукциони материјали, за користење на дополни-
телна акумулација од земјата и странство и при 
стеснети енергетски можности, претставува крупна 
задача чие остварување ќе бара промени во ус-
ловите на стопанисувањето ,и подредување на мер-
ките и активностите за запирањето на неповолните 
тенденции. 

Врз потраЈни и постабилни основи ќе отпочне 
процес на -отстранување на структурните диспро-
порции во општественава репродукција, пред се 
во правец на зголемување на производството за 
извоз, особено на ко^гвертибилното подрачје, зго-
лемување на производството на енергија, произ-
водството на храна, сообраќајот и развојот на ма-
лото стопанство. 

За задоволување на потребите од електрична 
енергија, покрај довршувањето на започнатите 
електроизвори, во рамките на расположливите 
средства ќе продолжи реализацијата на Програ-
мата за изградба на електроенергетски објекти за 
периодот од 1983 до 1990 година. 

Ќе се зголеми производството на јаглен од пос-
тојните рудници и ќе се продолжи со истражува-
њата на нови наоѓалишта заради обезбедува,ње на 
потребите на индустријата и широката потрошу-
вачка. Истовремено, ќе се интензивираат активнос-
тите сврзани со подготовка' за користење на при-
роден гас на подрачјето на Републиката. 

Ќе се преземаат активности за вклучување во 
искористувањето на резервите на лигнит во С АЛ 
Косово и на водите од сливот на реката Дрина. 

Ќе се 'интензивираат истражувањата за мож-
ностите за користење на други алтернативни из-
вори на енергија (биомаса, сончева енергија и 
други). 

За остварување на поголемо производство и за 
поголем извоз, тежиштето во развојот ќе биде да-
дено на приспособување на индустриското произ-
водство спрема барањата на странските пазари, со 
поголемо користење на постојните производствени 
капацитети и нивна реконструкција и модерниза-
ција, со градба на нови капацитети, особено за 
преработка на метали, машиноградбата, ,производ-
ството на електрични машини и апарати и елек-
троника. 

Истовремено, ќе се создаваат услови за зголе-
мување на производството на суровини и репрома-
теријали врз поголемо користење на сопствените 
ресурси со што ќе се овозможи зголемување на 
производството и извозот и супституција на уво-
зот за веќе изградените капацитети. Во овие рам-
ки ќе се создаваат услови за проширување на 
производството на руди и концентрати на олово, 
цинк и бакар, преку реконструкција и проширу-
вање на постојните рудници и со изградба на нов 
рудник за олово и цинк. 

Во функција на натамошниот развој на произ-
водството на суровини и репроматеријали ќе се 
продолжи со истражување на веќе познатите ло-
калитети, при што тежиште ќе се даде на поди-
гање на степенот на истраженоста на 'резервите на 
енергетските' суровини, метали '(оловото, цинкот, 
бакарот и громот) и неметалните минерали кои 
имаат компаративни' предности за развојот. 

Во земјодел-ството, врз поцелосно, поорганши-
рано и поинтензивно користење на земјоделските 
капацитети и со нивно проширување, како и со 
други мерки за интензивирање на производството, 
ќе се продолжи со настојувањето за користеше на 
компаративните предности и зголемување на про-
изводството од витално значење за снабдување на 
стопанството и населението. Притоа, тежиштето ќе 
биде дадено на зголемување на производството на 
индустриски култури (маслодајни култури и ше-
ќерна репка, тутун и памук како и на зголемува-
ње на сточниот фонд и на производноста на до-
битокот со подобрување на расниот состав со при-
мена на посовремени зоотехнички методи и со раз-
вој и унапредување на крмната база. Во рамки на 
напорите за поголемо производство на храна ќе 
се обезбеди зголемено производство и на житни 
култури. 

Проширувањето на обработ дивите површини 
ќе се остварува врз програмирана активност и тоа 
првенствено со освојување и активирање на необ-
работените површини и нивно приведување во 
култура. 

IOO усогласување на развојот на одделни гран-
ки во сообраќајот и со развој на интегралниот 
транспорт ќе се остварува оптимална структура 
на сообраќајниот систем, со што ќе се овозможи 
поефикасен и порационален траспорт. Во разво-
јот на сообраќајот, приоритет ќе има развојот на . 
.же л езничкиот сообраќај, при што тежиштето ќе 
се даде на електрификација и модернизација на 
линијата Скопје — Гевгелија и проширување и 
модернизација на превозните капацитети. 

Во наредниот период ќе се создаваат услови 
за побрз развој на малото стопанство. М,алото сто-
панство треба да стане значаен комплементарен 
дел на индустријата, посебно на дефицитарните 
производи и на услугите за, задоволување на пот-
ребите на населението со широк асортиман на 
произ,води и услуги. Тоа ќе се остварува како дис-
лоцира^ и органски поврзан кооперативен дел на 
поголемите производни организации и како произ-
водни организации кои задоволуваат одредени пот-
реби на населението и стопанството. 

За остварување на стабилен и континуиран 
стопански растеж и за јакнење на материјалната 
и техничко-технолошката основа, клучен фактор 
ќе биде развојот и примената на науката и науч-
ните достигнувања. 

Оо забрзано унапредување пред се на сопстве-
ната технологија како и со понатамошно користе-
ње на посовремени техничко-технолошки решени-
ја од светските достигнувања, ќе се обезбеди пови-
соко техничко-технолошко ниво на стопанството. 
Со понагласен развој на сопствената наука тре-
ба да се отстранат неповолните состојби во тех-
нолошката заостанатост и зависност. За таа цел 
треба да зајакнат, развојните единици во органи-
зациите на здружен труд. Ќе се обезбеди поши-
рока и поконкретна примена на резултатите од 
науката во тековната и развојната политика на 
организациите на здружениот труд. 

Истовремено, е неопходно самостојните истра-
жувачки организации, високообразовни организа-
ции и развојните единици во организациите на 
здружен труд да се организираат во покрупни на-
учно-истражувачки организации преку поврзува-
ње врз заеднички програми за научно-истражувач-
ка работа и порационално искористување на сред-
ствата што се издвојуваат за развој на науката. 

Со измени во развојната полит,ика и со мер-
ки на економската политика ќе се создаваат попо-
волни материјални, кадровски, организациони и 
други услови за постигнување на понагласен раз-
вој -на современ ,научно-технички прогрес. 

Ќе се преземаат мерки и активности за соз-
давање на научни и квалификувани кадри кои 
ќе остваруваат работи и задачи од највисок сте-
пен на креативност, с и м у л и р а ј ќ и го творечкиот 
и иноват1орскиот труд, како и афирмацијата на ра-
ботното творештво. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Врз ваквиот развој се цени дека во првата ета-
од 1984 до 1986 година од остварувањето на 

хлгорочната програма на економска стабилизи-
ра, ќе се создадат реални услови општествениот 
уоиз,вод на вкупното стопанство да се зголемува 

просечна стапка на пораст од околу 3,50/о, при 
то во индустријата од 4 до 5%, а во земјодел-
вото околу 4%. 

(12) Трајна определба на производствената ори-
ентација и развојната политика претставува зго-
лемувањето 'на извозот на стоки и услуги посебно 
на извозот со конвертибилен начин на плаќање, и 
врз таа основа обезбедување на навремено и уред-
но намирување на обврските спрема странство и 
обезбедување на 'селективен и рационален увоз. 
Ова е единствено решение за надминување на 
присутните проблеми во плаќањето со странство 
и за создавање услови за стабилен и континуиран 
стопански растеж. 

Зголемување на извозната ориентација бара 
одлучни напори за покачување на производството 
и негово приспособување спрема барањата на 
странските пазари, подобрување на ^конкурентската 
способност на стопанството со зголемување на про-
дуктивноста на трудот, ефикасноста и рационал-
носта во работењето и поорганизирано настапува-
ње на странските пазари. Едновремено, треба да 
се интензивира процесот на здружување и повр-
зување врз доходовни основи заради поголема из-
возна активност и заедничко остварување на деви-
зен прилив од извозот на стоки и услуги. 

За оваа цел со активна политика на единстве-
ниот курс на динарот во услови на постабилни це-
ни на домашниот пазар и реални камати, со соод-
ветно поттикнување на извозот и со други мерки 
ќе се обезбедува денарски доходовен мотив за ос-
тварување на поголем девизен прилив. 

Во првата етапа од остварувањето на стабили-
зационата програма .и покрај зголемување на из-
возот и на степенот на покриеноста на увозот со 
извозот и при релативно опаѓање на учеството на 
користењето на странсжите кредити, ќе се задржи 
дефицитот во тековните трансакции на Републи-
ката со странство. 

i(3) 'Со зголемување на производството и услу-
гите, со мерките на економската политика и со 
напорите на сите носители на развојот, во наред-
ниот период ќе се создаваат услови за вработува-
ње на прирастот на работно- способното население 
и на дел од лицата кои бараат работа. Ќе се води 
полити,ка на забавување на приливот на земјо-
делското население во' градовите преку создавање 
соодветни услови и за поцелосно користење на 
средствата во лична сопственост на граѓаните. 

Врз овие основи ќе сопре порастот на невра-
ботеноста и ќе се отвори перспектива за решава-
ње на овој проблем. Ова ќе се остварува со соз-
давање нови можности за вработување во пооддел-
ни гранки во индустријата, а особено во земјодел^ 
с т р о г о , малото стопанство и услужните дејности, 
врз отворање на нови работни' места, со воведува-
ње на повеќесменока работа, скратување на ра-
ботното време и врз други можности. 

Во овие рамки ќе се создаваат услови, работ-
ниците кои се враќаат од странство, под поповол-
ни услови да ги вложуваат своите заштеди во ре-
шавање на проблемот на вработувањето. 

Врз овие основи се цени дека вработеноста во 
општествениот сектор во периодот до 1986 година 
ќе се зголемува со просечна годишна стапка на 
пораст од околу 3%, а продуктивноста на трудот 
од 1%. 

За поголема територијална мобилност на ква-
лификуваните кадри и нивно ангажирање на ра-
ботни задачи на кои ќе можат да ги 'применат 
свските работни и креативни способности ќе. се во-
ди активна политика на вработување и соодветна 
политика на лични доходи. 

(4) Заради усогласување на тековите на реп-
родукцијата, инвестиционата политика ќе биде на-
сочена кон натамошно проширување на материјал-
ната основа за општествен живот и работа, соглас-
но со реалните материјални можности. 

За ова цел, во областа на проширената реп-
родукција се неопходни суштествени промени во 
насока на постепено јакнење на улогата на орга-
низациите на здружениот труд за самофинанси-
рање вклучувајќи го и здружувањето на средства-
та. Притоа, основна задача ќе биде создавањето 
услови за зголемување на делот од инвестициите 
што ќе се засноваат врз здружување на трудот и 
средствата на организациите на здружениот труд 
врз до-ходовни основи. 

Обемот на инвестициите ќе се усогласува со 
можностите кои ги определува реално обезбеде-
ната сопствена акумулација и амортизација и до-
полнителната акумулација од земјата и странство. 

Со заживување на стопанска активност, пого-
лемото користење на расположливите потенцијали, 
зголемување на кв а л,и та тивките фактори на сто-
панисувањето и со воспоставување на поповолни 
односи во распоредувањето на доходот - и чистиот 
доход треба да се создаде поголем простор за по-
раст на акумулацијата, како и за побрз растеж на 
издвојувањата за амортизација од порастот на оп-
штествениот производ. 

Ќе се води политика на значително поголемо 
ангажирање на средствата од населението и ќе се 
разработи програма за користење на штедните вло-
гови на граѓаните. 

Заради обезбедување на дополнителни средства 
за изградба на нови електроизвори ќе се распише 
јавен заем. Од гермо и хиДроизверите предност ќе 
имаат објектите со повеќенаменски карактер. 

Дел од средствата од заемот, во износ што ќе 
се утврди со закон, ќе може да се користи и за 
изградба на објекти за вода за пиење, како и за 
учество на Републиката во изградбата на систе-
мот за заштита на Охридското Езеро. - ' 

Ќе се покренат и други активности во Ре-
публиката за реализација на системот за заштита 
на Охридското Езеро. Истовремено, Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ ќе покрене иницијати-
ва за финансиско учество и на Федерацијата, на 
другите републики и автономни покраини за из-
градба на заштитниот систем на Охридското Езе-
ро од загадување, Заради тоа што Охридското Езе-
ро претставува природна реткост од светско зна-
чење и е запишано во природните реткости на 
У НИСКО. , 

Во секторот на инвестициите ќе се води поли-
тика на селективно и рационално користење и на-
сочување на средствата, со оглед на стеснетите 
материјални можности и изразито смалениот ин-
тензитет на вложувања кој веќе е на границата 
на проста репродукција, а што неповолно ќе се 
одрази врз стопанската активност во наредните 
години. Со инвестиционата политика приоритет ќе 
се даде на вложувањата во трајни обртни средст-
ва, а во рамки на основните фондови на вложува-
њата за зголемување на производството на енер-
гија, производството на храна, производството за 
извоз, модернизација на железничкиот сообраќај 
и малото стопанство. 

Со инвестиционата политика ќе се прават на-
пори за поддржување на програмите за развој на 
комплементарното производство на единствениот 
југословенски пазар со што ќе јакнат деловните 
о-дноси на организациите на здружениот труд. 

Во рамките на инвестиционата политика ќе се 
преземат мерки и активности за зголемување ефи-
касноста на инвестирањето по пат на квалитетни 
подготовки на проектите и со доследна примена 
на критериумите за оценка на општествената и 
економската оправданост на инвестициониот проект, 
и нивната усогласеност со договорената развојна 
политика. Со утврдување на меѓусебните односи на 
сите учесници во процесот на инвестирањето ќе 
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Јакне одговорноста на организациите на здруже-
ниот труд, банките, проектаноките организации и 
на другите учесници во инвестирањето во случај 
на инвестициони промашувања или неостварување 
на проектираните ефекти и друго. 

i((5) Развојот на општествените дејности ќе се 
усогласува со утврдената политика на општестве-
но-економскиот развод при што ќе се обезбедат 
услови за успешен развој и нивно приспособува-
ње кон потребите и можностите на општеството. 

Во областа на општествените дејности неоп-
ходно е да ice остварува селективен приод и утвр-
дување на приоритети во и меѓу одделните оп-
штествени дејности. 

Ќе се преиспитаат правата и изворите на ф и -
нансирањето и истите ќе се сведат во материјално 
прифатливи рамки. 

"Ќе се преиспита организационата поставеност 
на мрежата на организациите од областа на оп-
штествените дејности, ќе се врши рационализација 
на програмите, услугите што ги вршат и на мре-
жата преку поширока поделба на трудот внатре 
во одделните дејности и меѓу нив. Со ова во овие 
организации ќе се зголеми рационалноста во ра-
ботењето, ќе се подобри квалитетот на услугите 
и ќе се зголеми ефектот во задоволувањето на пот-
ребите. 

Развојот во општествените дејности ќе се ос-
тварува со натамошно јакнење и развивање на 
облиците на непосредната размена преку здружу-
вање на трудот и средствата и со учество во за-
еднички остварениот доход. 

i(6) Општествено-економскиот развој ќе се ос-
тварува со натамошен континуиран и порамноме-
рен регионален развој на Републиката и со побрз 
развој на стопански недоволно развиените краиш-
та. Ова ќе се остварува во рамки на договорената 
политика, со преземање мерки и активности за ос-
тварување на повисоки резултати во развојот на 
сите краишта, а посебно за побрз развој на сто-
пански недоволно развиените краишта. При ова 
посебно место ќе се даде на јакнењето на здру-
жувањето на трудот и средствата со што ќе се 
обезбедува и зголемува непосредната улога на ор-
ганизациите на здружениот труд во остварувањето 
на оваа политика. 

Политиката на побрз развој на стопански не-
доволно развиените краишта ќе се остварува со 
поголемо користење на сопствените потенцијали, со 
дисперзија на поодделни погони и со остварување 
на заеднички развојни програми и доследно спро-
ведување на договорените мерки. 

Со остварувањето на политиката на побрз раз-
вој на стопански недоволно развиените краишта и 
на сите подрачја ќе се обезбеди натамошен стаби-
лен и континуиран развој на целата Република. 

(3'. Оо промените во стопанскиот систем, раз-
војната и економската политика ќе се 'обезбедат 
поповолни услови на стопанисување, како и соод-
ветни структурни и организациони промени во сто-
панството. 

(1) Во областа на цените ќе биде неопходно да 
се создаваат услови за забавување на нивното 
движење со цел смалување на стапката на инфла-
цијата, за разрешување на нејзините причини и за 
отстранување на присутните диспаритет: во це-
ните. 

Заради создавање на поизедначени услови за 
стекнување на доходот на единствениот југосло-
венски пазар, отворање на процесот на отстранува-
ње на структурните диспропорции во развојот ка-
ко и заради јакнење на конкурентската способност 
на стопанството и подобрување на економската по-
ложба на одделни дејности е неопходно да се из-
вршат промени во релативните односи на цените. 

(Со промените во релативните односи, во по-
литиката на системот на цените ќе се обезбедат 
поусогласени односи на цените и постабилни ус-
лови во стекнувањето и распоредувањето на дохо-

дот, како и позитивно влијание на пазарните кри-
териуми врз производството, распределбата и пот-
рошувачката. Со овие промени и со подобра еко-
номија во работата и средствата, со порастот на 
продуктивноста на трудот и со одржување чекор 
со технолошкиот напредок треба да се овозможи 
одржување стабилност на цените^ - а промените во 
односите ,на цените во основа ќе ги одразуваат раз-
ликите што постојат меѓу домашните и светските 
цени. Ќе се настојува да се активираат механиз-
мите на самоуправното спогодување и општестве-
ното договарање за цените на црната и обоената 
металургија, базно-хемиската индустрија, произ-
водството на неметални минерали, производство и 
преработка на тутун, енергетиката, железничкиот 
сообраќа;! и други сектори. 

Цените ќе ги утврдуваат организациите на 
здружениот труд во меѓусебните односи на репро-
дукционата зависност, во согласност со критериу-
мите кои ќе се утврдат со Закон, а мерките на 
непосредната општествена контрола ќе се приме-
нуваат кога со мерките на економската политика 
и општествената контрола на цените нема да се 
остваруваат целите и задачите на договорената по-
литика на цени. 

Промените во релативните односи во цените ќе 
се утврдуваат со посебни програми. ^ 

Врз овие основи ќе се настојува во рамките 
на земјата и во Републиката до 1986 година да 
се отстранат основните диспаритети на цените и 
да се овозможи сведување на инфлацијата во ут-
врдените рамки. 

Со отстранување на основните диспаритет^ на 
цените и надминување на сегашната состојба bio 
областа на цените ќе се создадат основни услови 
за формирање на цените за поголем број на про-
изводи и услуги врз односите на понудата и поба-
рувачката на пазарот.. 

За поредовно снабдување на пазарот и воспос-
тавување поусогласенр1 стоковно-парични односи, 
покрај очекуваното зголемено производство и 
сведување на потрошувачката во реални рамки, 
неопходно е посебно внимание да се даде на фор- ' 
мирањето, функционирањето и финансирањето на 
стоковните резерви на сите нивоа. 

(2) За реализација на задачите во областа на 
економските односи со странство ќе се настојува 
да се извршат ^суштествени промени во девиз-
ниот систем, во создавањето услови за работа на 
девизниот пазар, за стабилизација на курсот на 
динарот, за негово јакнење како единствено пла-
тежно и прометно средство и за постепено вове-
дување на конвертибилност на динарот. 

За динамичност на извозот и рационализација 
на увозот ќе се води активна политика и ќе се 
преземат мерки за соодветно приспособување на 
извозните рефакции и поттикнувачки мерки на из-
возот, рационална царинска заштита во функција 
на остварување на утврдената развојна политика 
и ќе се преземат други мерки и активности. 

Ќе се настојува да се создадат неопходните ус-
лови' за воспоставување нормално функционирање 
на девизниот пазар уште на почетокот од 1984 го-
дина. Функционирањето на оваа институција прет-
ставува основен услов за рамноправни односи во 
располагањето со девизите на сите учесници во 
со давањето на девизниот прилив и за енергично 
спречување на' препродажбата и условување^ со 
девизно плаќање во земјата. Во овие рамиси е не-
опходно да се утврди приоритет за купување на 
девизи од девизниот пазар за одделни намени. При-
тоа, е неопходно приоритет да се даде на репро-
дукциони^ потреб,и од увоз на организациите на 
здружениот труд кои ќе се утврдуваат во рамките 
на општите стопански здруженија. 

Со измените и дополнувањата на системските 
решенија треба да се создаваат услови динарот да 
се афирмира како единствено платежно и промет-
но средство кој треба да ги врши сите функции на 
единствениот југословенски пазар. 
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Курсот на динарот треба да биде единствен и 
урамнотежен, а политиката за поттикнување на из-
возот е неопхо,дно да се усогласува со политиката 
на девизниот курс. 

Ќе се настојува да се донесе соодветен пропис 
со кој ќе се разреши прашањето на негативните 
курсни разлики по основа на користените финан-
сиски кредити од странство од организациите на 
здружениот труд што девизните средства ги продале 
на девизни,от пазар. 

(3) Заради совладување на противречностите на 
нерамномерниот регионален ,развој и создавање, ус-
лови за натамошен успешен развој на целата ју-
гословенска заедница, неопходно е доследно да се 
остварува веќе договорената политика и да се пра-
ват напори за збогатување на системот за поттик-
нување на побрзиот развој на стопански недовол-
но развиени,те републики и ,САН Косово. 

Оваа политика треба да се остварува со по-
ефикасен систем на поттикнување кој ќе обезбе-
ди постојани средства и други погодности за под-
држување на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраи-
ни и намалување на релативните разлики во ни-
вото на развиеноста во однос на просекот на зем-
јата. ч 

Остварувањето на оваа политика треба да се 
потпира врз поб,рзо здружување на трудот и сред-
ствата на организациите на здружениот труд, врз 
покомплексни и поефикасни поттикнувачки мерки 
на економската политика и врз преземање други 
мерки. Во овие рамки, е неопходно да се обезбеди 
остварување на увоз на специфична опрема по на-
малени царински давачки. Истовремено, е неоп-
ход,но да се изнајдат решенија за надминување на 
проблемите сврзани со дефицитот на тековни,те 
трансакции со странст,во. 

Врз овие основи и врз по,големо користење на 
сите расположливи сопствени потенцијали, СР Ма-
кедонија ќе ги надминува присутните проблеми и 
ќе создава услови за стабилен стопански развој. 

(4) Со политиката за стекнување и распореду-
вање на доходот ќе се создаваат поповолни и по-
изедначени услови за остварување повисок обем 
на доход во сите дејности на стопанството, за не-
гово реално планирање и искажување, како и за 
економски рационално распоредување на акуму-
лацијата и потрошувачката. 

Оваа политика ќе се остварува со прилагоду-
вање на стопанскиот систем кон барањата на ста-
билизацијата, со преземање мерки на економската 
политика и деловната политика на организациите 
на здружениот труд за повисоко производство на 
потрајна основа и со примена на критериумот за 
намалување на трошоците, посебно на енергијата, 
транспортните услуги и суровините по единица 
производ. 

Со натамошна разработка на основите и ме-
рилата за стекнување и распоредување на дохо-
дот, врз самоуправни спогодби, општествени дого-
вори и законски ,прописи, ќе се воспостави ^ с т и -
мулативен однос меѓу движењата на личните до-
ходи по работник (бруто) и акумулацијата по ан-
гажирани средства, при што, издвојувањата за аку-
мулација ќе растат согласно со утврдените рам-
ки во Општествениот договор и самоуправните спо-
годби во однос на растежот на личните доходи. 

Врз самоуправна основа, или со закон, ќе се 
отстрани можноста за стекнување' доход по исклу-
чителни погодности и ќе се утврди соодветен ме-
ханизам со кој ќе се издвојува монополскиот и 
екстра-доход и разните други видови приходи од 
имот и ќе се насочува во согласност со Уставот и 
со Закон (по пат на даноци и на друг начин). 

За зголемување на средствата за проширува-
ње на материјалната основа на здружениот труд ќе 
се преземат мерки за - ослободување и олеснување 
на стопанството од плаќање на одделни видови из-
двојувана од до-ходот. 

Во распределбата на акумулацијата ќе се зго-
леми учеството на вложувањата за обртни сред-
ства во паричен облик и ќе се преземаат посебни 
мерки за зголемување на циркулацијата и оневоз-
можување на прелевањето обртни средства во ин-
вестиции за основни фондови. 

(5) Со промените во паричниот, кредитниот и 
банкарскиот систем и другите мерки и; активнос-
ти кои ќе се преземаат за ,отстранување' на денар-
ската неликвидност и за зголемување на финан-
сиската дисциплина, ќе се создав,аат услови за 
консолидација на финансиската ситуација на . ор-
ганизациите на здружениот труд и на другите ко-
рисници на општествените средства. Врз овие ос-
нови ќе се зголеми степенот на самофинансирање 
на организациите на здружениот труд, како во 
остварувањето на тековната репродукција така и 
во финансирањето на инвестициите. 

Промената на системот и начинот на меѓусеб-
но плаќање, кредитирање и финансирање, ќе ја 
зголеми финансиската дисциплина и ќе осигури 
поголема уредност и ликвидност во извршувањето 
на пристигнатите финансиски обврски. 

(в) Првата етап,а од . спроведувањето на Дол-
горочната програма за економска стабил,изација ќе 
се остварува во услови на натамошен нето одлив 
на средствата од општествениот производ на Ре-
публиката, пред се, по основа на обврски по ко-
ристените кредити од странство и Буџетот на Фе-
дерацијата. Истовремено, позначајно ќе се зголему-
ваат и ануитетите по основа на користените сред-
ства од Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини и об-
врските за отстранување на последиците од зем-
јотресот во СР Црна Гора. 

Стеснетите материјални можности наметнуваат 
потреба од доследно спроведување на политиката 
за сведување на потрошувачката во рамки на рас-
положли,вите средства. Врз овие основи, во перио-
дот до 1986 година, потрошувачката ќе се движи 
со позабавена д,инамика од растежот на опште-
ствениот производ, со што ќе продолжи натамош-
ното намалување /на 'нивното учество во општестве-
ниот 'производ. 

(7) Оо натамошно доградување на даночниот 
систем ќе се создаваат услови даночната полити-
ка да станува значаен инструмент на економската 
политика, пред се, за создавање на поповолни ус-
лови во доменот на примарната распределба и 
стекнување на доходот, како и за обезбедување 
поповолни односи во распоредувањето ца доходот 
и чистиот доход на организациите на здружениот 
труд од стопанството. 

Во даночниот систем постепено ќе се вршат 
измени, со што ќе се обезбеди смалување на по-
средните, а зголемување на непосредните даноци. 
Врз оваа основа ќе се намали фиска-лниот, а ќе се 
даде понагласено место на, економскиот карак,тер 
на даноците и на регулирањето на економските и 
ссциј алките текови. 

Притоа, ќе се настојува со даночната полити-
ка и со политиката на придонеси, врз селективна 
основа, да се врши намалување и ослободување од 
плаќање на одделно производство посебно на из-
возно ориентираното и на дефицитарното произ-
водство со кое се задоволуваат виталните потреби 
на населението. 

- (8) Активен и интегрален дел на вкупниот ои-
штествено-екоиомски развој ќе претставува и по-
литиката на животниот стандард како една од бит-
ните претпоставки за остварување на квалитатив-
ни промени в,о 'стопанисувањето. 

Средствата за животниот стандард ќе се фор-
мираат во директна зависност од остварените 'ре-
зултати во производството, доходот и продуктив-
носта на трудот. 

Реализацијата ,на оваа задача ќе се остварува 
и со мерките на економската поли,тика за смиру-
вање на порастот на цените и трошоците на ж и -
вот, за елиминирање на општествено неоправда-
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ките разлики во условите на стекнување на дохо-
дот и со преземање мерки за заштита на живот-
ниот стандард на лицата со најниски примања. 

Ќе се обезбеди заштита на одредени социјал-
ни категории на населението ^ врз основа на прин-
ципот на социјалистичка заемност и солидарност. 
За таа цел ќе се разработи програма за^ социјална 
политика и социјална заштита, со која ќе се утвр-
дат носителите на материјални права и обврски, 
изворите на средствата и носителите на одделни 
активности. 

Со цел поуспешно да се води активна социјал-
на политика, како и заради навремено преземање 
мерки за заштита на животниот стандард на ра-
ботниците со најниски приходи по член на семеј-
ство, неопходно е во здружениот труд и месните 
заедници да се забрза воведувањето на евиденци-
ја за материјалната и социјалната положба на ра-

' ботните луѓе и граѓаните. 
Самоуправните органи во здружениот труд и 

другите самоуправни организации и заедница со 
свои одлуки треба да ги утврдат мерките за заш-
тита на стандардот на работните луѓе со најниски 
приходи по член на семејство. 

(9) Со промените во условите на стопанисува-
ње ќе се зголемува економскиот интерес на орга-
низациите на здружениот труд за непосредно здру-
жување на трудот и средствата во пошироки об-
лици на самоуправна организираност врз економ-
ско-технолошки врски и доходовни односи. 

Неопходно е да се прават напори за промени 
на односите и состојбите со цел за порационален 
развој и поефикасно користење на големите еко-
номски системи како единствени тех-ничко-техно-
лошки и економски целини, особено во: електро-
стопанството, сообраќајот и агроиндустрискиот ком-
плекс. Овие системи и другите форми и облици на 
здружување, засновани врз репродукциона завис-
ност, треба да придонесат за зголемување на са-
моуправното здружување на трудот и средствата, 
нивно ефикасно користење, како и поголемо ко-
ристење на компаративните предности. Во овие 
рамки самоуправното здружување, пред се, треба 
да се оствари во нафтено-хемиската индустрија; 
производството на метали и нивната преработка; 
производството на синтетички влакна и текстилна-
та индустрија; производството на вештачки ѓуб-
рива и средства за заштита на растенијата и ор-
ганизациите на здружениот труд од земјоделството 
и други репродукциони поврзани целини. 

4. За успешно остварување на првата етапа 
на Долгорочната програма за економска стабилиза-
ција е неопходно да се намалат административни-
те мерки на економската политика и поголем број 
прашања да се регулираат со мерки и решенија од 
системски карактер и врз заедничките интереси и 
цели на развојот, утврдени врз самоуправни ос-
нови. 

Врз тие основи ќе се создаваат услови за ј ак-
нење на одговорноста за работата и за резултати-
те од работата, за ^суштествени промени во од-
несувањето кон работата, за јакнење на квалита-
тивните фактори во стопанисувањето и творечка-
та сила на работниците и на сите работни луѓе да 
доаѓа до се поголем израз. 

Врз измените и дополнувањата на Законот за 
основите на системот на општественото планира-
ње и за општествениот план на Југославија, ќе се 
утврдат измени и дополнувања на Законот за сис-
темот на општественото планирање и за опште-
ствениот план на СР Македонија, со што ќе се 
создадат услови субјектите на планирањето да аго 
планираат својот развој сами и со сите други са-
моуправни организации и заедници на кои се упа-
тени со доходовните, развојните и репродукциони-
те односи. Согласно со начелата на самоуправното 
планирање ќе биде утврдена и соодветна методо-
логија на планирањето, што треба да го олесни 
донесувањето на плановите и програмите за рабо-
та и разеој на сите носители на општественото 
планирање. 

Самоуправните организации и заедници и оп-
штините неопходно е во планските документи и 
другите акти, да ги конкретизираат и поблиску да 
ги утврдат определбите на Долгорочната програма 
за економската стабилизација и да преземат мер-
ки и активности за 'реализација на задачите утвр-
дени за првата етапа. Истовремено треба да се 
остварат и активности за утврдување на целите и 
задачите за остварување на Програмата во втора-
та етапа, односно до 1990 година и понатаму. 

Идејно-политичката активност на сите самоуп-
равни социјалистички субјекти е неопходно да би-
де насочена кон^ доследно остварување на определ-
бите на Долгорочната програма за економската 
стабилизација. П,ритоа, активноста на организира-
ните социјалистички сили треба да биде насочена 
кон брзо и ефикасно разрешување на сложените 
општествено-економски проблеми, со поголемо ан-
гажирање во самоуправните органи и тела, во де-
легациите и делегатските собранија, во органите 
на управата, во општествено-политичките органи-
зации и другите органи и организации. Тежиштето 
на идејио-политичката активност на сите самоуп-
равни 'социјалистички субјекти треба да биде да-
дено кон обезбедување максимални услови за ди-
намизирање на производството и извозот, како 
клучни прашања за реализација на економската 
стабилизација. i 

Спроведувањето на Долгорочната програма за 
економска стабилизакција бара ефикасно вршење 
на функциите на органите на државната управа и 
правосудството, како и нивно навремено оспосо-
бување, со цел за што поефикасно зако,нско и до-
говорно извршување на утврдените функции. 

Во врска со ова, сите општествено-политички 
заедници ќе подготват и остварат програми за 
трансформација на органите на управата во насо-
ка на натамошно оспособување на стручните служ-
би за вршење на сложени и одговорни задачи во 
самоуправното општество. 

Втор дел 

ЗАДАЧИ, АКТИВНОСТИ И МЕР,КИ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ОШПТЕС ТВ ЕНО -ЕКОНОМСКИОТ 

РАЗВОЈ И ЕКОН,ОМСКАТА ПОЛИТИКА ВО 
1984 ГОДИНА 

1. Тргнувајќи од Долгорочната програма за 
економска стабилизација, посебно од правците за 
остварување на развојната политика, за промена 
на материјалните односи, унапредување на опште-
ствено-економските односи и за прилагодување на 
стопанскиот систем и економската политика на ба-
рањата на економската стабилизација, од досега 
остварените резултати и присутните проблеми, сог-
леданите развојни можности, а имајќи ги предвид 
материјалните фактори и општите услови за сто-
панисување, како и насоките на опште.ствено-еко-
номскиот развој и економската политика на С,ФР 
Југославија во 1984 година, основните задачи на 
општествено-економскиот развој и на економската 
политика во 1984 година се: 

(1) Натамошен развој на самоуправните опште-
ствено-економски односи; 

, (2) Заживување на стопанската активност и по-
добрување на 'квалите,тот на стопанисувањето за-
ради обезбедување континуитет ,во развојот на Ре-
публиката како стопански недоволно развиена; 

03) Зголемување на девизниот прилив и нама-
лување на степенот на задолженоста; 

(4) Создавање услови за отстранување на при-
чините за високата' инфл,ациј а; 

(5) Сопирање на опаѓањето на продуктивноста 
на трудот и на реалните лични доходи, и 

(6) /Создавање услови за постепено намалува-
ње на невработеноста со зголемување на продук-
тивното вработување. 
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За остварување на овие задачи на општествен 
но-економскиот развој ќе се преземаат мерки и ак-
тивности со кои ќе се остварува и: поцелосно и 
порационално користење на сите расположливи ка-
пацитети и ресурси; максимално зголемување на 
извозот посебно на подрачјето со конвертибилен 
начин на плаќање, редовно намирување на обврс-
ките спрема странство и оствар-ување селективен 
и рационален увоз; средување на односите на под-
рачјето на пазарот и забавување на порастот на 
цените; усогласување на односите во распредел-
бата на доходот и личните доходи и јакнење на 
материјалната основа на здружениот труд; дослед-
но спроведување на распределбата спрема резул-
татите на трудот и социјалната политика; оствару-
вање на ^рамномерен регионален развој на Ре-
публиката со побрз развој на стопански недовол-
но развиените краишта; натамошно јакнење на оп-
штонародната одбрана и општествената самозаш-
тита. 

2. Со преземање, на мерките и активностите 
утврдени со оваа Резолуција, како и со зголемени 
напори на сите отпи теств ен о - економски чинители 
ќе се создаваат услови за надминување на непо-
волната економска состојба и за обезбедување на-, 
тамошен општествено-економски развој. Во 1984 го-
дина се предвидува пораст на општествениот про-
извод на вкупното стопанство од околу 3,0 отсто, 
од што во индустријата околу 4 отсто, а во земјо-
делството околу 5 отсто. За остварување на вак-
виот пораст е неопходно извозот на стоки да се 
зголеми за околу 17,5 отсто, при што на подрачје-
то со конвертибилен начин на плаќање за околу 
23 отсто, а увоз с ј на стоки за близу 9 отсто. Во 
рамките на увозот на суровини и репроматеријали, 
увозот без нафта ,и нафтени деривати ќе се зго-
леми за 8 отсто. Врз основа на општите услови и 
можности за развој се очекува зголемување на 
вработеноста во општествениот сектор за околу 
3 отсто. Инвестиционите вложувања во основни 
средства реално ќе бидат пониски за над 5 отсто 
во однос на 1983 година. Приходите за задоволува-
ње на општите општествени и заеднички потреби 
ќе бележат побавен пораст од растежот на опште-
ствениот производ и доходот со селективно смалу-
вање по одделни намени и корисници. 

'Тргнувајќи од присутните проблеми и сложе-
ни' состојби во развојот, општите услови на сто-
панисување, расположливите производствени и дру-
ги потенцијали како и од неопходноста за проме-
на на неповолните текови во. развојот, како главна 
ориентација и приоритет на развојната и економ-
ската политика во 1984 година ќе биде развојот 
на енергетиката, производството за извоз и зголе-
мување на извозот, како и производството на 
храна. 

(1D Во енергетиката од суштествено значење е 
да се обезбедат потребни услови за забрзано за-
вршување на објектите во тек на градба, созда,ва-
ње услови за отпочнување на градба на нези ка-
пацитети врз домашни ресурси. Едновремено ќе се 
преземат мерки и активности за порамномерно 
снабду,вање на стопанството и населението со пот-
ребната енергија, пред се, преку зголемување на 
сопственото производство, усогласување на ремон-
тите на енергетските капацитети и зголемување на 
нивната погонска спремност, како и со преземање 
на договорените количества енергија и вишокот од 
електроенергетскиот систем на земјата и од увоз. 
Ќе се остварува перманентно штедење и рационал-
но користење на сите видови енергија и ќе се врши 
супституција на увозната енергија со домашна. 

Ќе отпочнат со активности за заедничко иско-
ристување на енергетските потенцијали на по ши-
рокото подрачје во земјата. 

(ј2) Во доменот на економските односи со стран-
ство основна определба е остварувањето на зголе-
мен извоз и рационален увоз со цел постигање на 
повисока покриеност на увозот со извоз. 

Едновремено, приоритет ќе има обезбедувањето 
на девизната ликвидност спрема стр-анските парт-
нери, како и обезбедувањето на стопанството со 
суровини" и репродукциони материјали. 

(3) Зголемувањето на земјоделското производ-
ство е од посебно значење за поголемо покривање 
на потребите на населението со храна, обезбеду-
вање на стопанството со суровини од сопствено 
производство и остварување на повисок извоз. 

Заради ова, со мерките на економската поли-
тика и со други мерки и активности ќе се созда-
ваат услови за зголемување на производството врз 
поголемо користење на расположливите потенција-
ли, навремено остварување на сеидбата, зголемува-
ње на припоевте по единица површина, обезбеду-
вање со вештачки ѓубрива, средства за заштита на 
растенијата, како и со потребната механизација, 
резервни делови и гориво. 

Истовремено, е неопходно да се' остварува по-
големо искористување на необработените површи-
ни, повисоко користење на постојните системи за 
наводнување и на системот за наводнување „Стре-
жево". 

Во рамките на земјоделското производство по-
себно место ќе се даде на, развојот на сточарство-
то, пред се, на говедарството и овчарството. 

(4) Проширувањето на материјалната основа на . 
трудот и во 1984 година ќе се остварува во стес-
нети материјални можности, што бара најрацио-
нално и селективно користење и насочување на 
средствата. Заради ова и натаму ќе бидат ограни-
чени вложувањата во ^производните и нестопан-
ските инвестиции, освен во станбената изградба. Оо 
инвестиционата политика нема да се поддржуваат 
и одобруваат инвестиции кои не ги задоволуваат 
критериумите на општествено-еко помеката опран-, 
даност и за кои не се обезбедени средства во кон-
струкцијата на финансирањето. Ќе се преиспитаат 
одделни објекти во тек на градба и ќе се подготви 
за запирање, одлагање или откажување на градба 
на објектите кои не се во согласност со утврдената 
развојна политика, за кои не се обезбедени сред-
ства во конструкцијата за финансирање или за кои 
не се донесени одлуки од кредиторите, како и за -

објектите за кои ќе се оцени дека ќе создаваат за-
губи. 

Прио,ритет во инвестиционата политика ќе се 
даде на завршувањето и отпочнување на нови об-
,јекти во енергетиката, производството на храна, 
производстзото за извоз и на развојот на малото 
стопанство. 

Со инвестиционата политика ќе - се интензиви-
раат активностите за поддржување на заеднички 
развојни програми во остварување на производ-
ството кое има компаративни предности на един-
ствениот југословенски пазар врз здружување на 
трудот и средствата. 

За остварување на основните задачи на разво-
јот во 1984 година, клучно значење ќе има обезбе-
дувањето на организациите на здружениот труд од 
стопанството со трајни обртни средства. Оживува-
њето на производството претпоставува подобро ко-
ристење на постоечките капацитети, поддршка и 
поттикнување на производството за извоз, како и 
активирање на веќе изградените капацитети. 

Подобрување на состојбата со обртни средства 
ќе се обезбеди со поголемо насочување на акуму-
лацијата од организациите на здружениот труд, 
како и на пласманите на деловните банки и дел 
од средствата од Фондот на Федерацијата. 

(5) И во 1984 година ликвидноста на стопан-
ството и банките значајно ќе ја умножуваат при-
сутните високи износи на загуби. Загубите во це-
лина, а посебно во електростопанството и желез-
ничкиот сообраќај, претставуваат сериозен финан-
сиски проблем и бараат преземање на ефикасни 
мерки. 

За надминувањето на загубите се неопходни 
натамошни напори за самоуправно, орг,анизационо 
и кадровско зајакнување на орга.низациите на 
здружениот труд, интензивирање на процесите на 
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здружување на трудот и средствава, поголемо иско-
ристување на производните капацитети и вна-
трешните резерви, зголемув-ање на продуктивноста 
на трудот, намалување на трошоците по единица 
производ, како и ангажирање на квалитетни сред-
ства. 

(6) За намалување на невработеноста во 1984 
година ќе се прават напори и ќе се создаваат ус-
лови за зголемена вработеност, пред се, на млади 
стручни кадри. Врз овие основи ќе се ангажира 
целокупниот прираст на работо-'способното населе-
ние и дел од контингентот на сега невработените. 

i(7) Општествено-економскиот развој на Репуб-
ликата во ,1984 година значајно се потпира врз 
остварувањето, на договорената политика за побрз 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и САД Косово. 

Едновремено, развојот ќе се остварува со дос-
ледна реализација на договорената' политика и со 
преземање на дополнителни мерки и активности 
за остварување на побрз развој на стопански не-
доволно развиените краишта во Републиката, гра-
ничниот појас и определените рид с ко - п ла мински 
реони. 

4. Интензивирањето на 'стопанската активност, 
а особено на индустриското и земјоделското про-
изводство, претставува ошовна задача на развојот 
и ќе биде фактор за ефикасно разрешување на 
проблемите во сегашната етапа на развојот. При-
тоа, ќе се поттикнува производството наменето за 
извоз, производств,ото на енергија, производството 
на храна, сообраќајот и малото стопанство. 

^Сврзано со ова ќе се создаваат материјални, 
системски и други претпоставки за зголемување на 
производството врз селективна основа, пред се на 
производството наменето за извоз, супституција на 
увозот и снабдувањето на домашниот пазар со про-
изводи од витално значење за животниот стандард 
на населението. 

Во овие рамки, во 1984 година како прва го-
дина од спроведувањето на првата етапа од Дол-
горочната програма за економска стабилизација, со 
цел да се оствари што позначајно активирање на 
постојните и новите капацитети, повисоко произ-
водство и зголемен извоз и врз таа основа зголе-
мување на доходот за трајни обртни средства ќе се 
користат до 20% од средствата на Фондот на ф е -
дерацијата за 'Кредитирање на гѓобрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републ,ики и авто-
номни покраини и на Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развиток на стопански не-
доволно развиените 'краишта. 

(1) Во индустријата активноста ќе биде насо-
чена кон создавање услови за зголемување на 
производството, особено производството, на енерги-
ја, производството наменето за извоз и за задово-
лување на виталните потреби; на населението. При 
ова, порастот на индустриското производство во 
основа ќе се потпира врз подобро организирање и 
користење на расположливите капацитети; здружу-
вање на трудот и средствата во најразлични форми 
на организирање и самоуправно поврзување врз 
принципот на доход; селективен и рационален 
увоз и негова супституција; како и врз натамошно 
преструктуирање на производството во насока на 
зголемување на производството во гранките и гру-
пациите кои се од значење за зголемување на из-
возот, доходот и вработеноста. 

Во областа на енергетиката ќе се оствари зго-
лемено производство на електрична енергија, јаг-
лен и нафтени деривати. Ова претпоставува, во 
производството на електрична енергија да се оства-
ри оптимално користење на хидроелектраните, тер-
моелектраните „Битола" I и „Осломеј", активира-
ње на термоелектраната „Битола" II, како и по-
времено користење на термоелектраната „Неготи-
но" за ^континуирано задоволување на потребите 
од електрична енергија. 

Врз овие основи се предвидува да се оствари 
производство од околу 3,5 милијарди К В Т ч елек-
трична енергија, 3,1 милиони тони јаглен и пре-

работка на околу 1,3 милиони тони сурова нафта, 
со што се предвидува да се произведат 1,2 милио-
ни тони нафтени деривати. 

Ќе се продолжи и со истражување на наоѓа-
л,ишта та на јаглен на локалитет,ите: „Живојно", 

Мариово", „Пискупштина", ,.Делчево", „Берово" и 
на други познати лежишта на јаглен. 

Во 1984 година забрзано ќе се работи на сту-
дии, изработка на инвестиционо-техничка докумен-
тација и програма за: 

— начинот на снабдувањето и изградба на га-
соводен систем во СР Македонија за користење 
на земен гас, и 

— (користење, на домашен јаглен и други ви-
дови гориво во индустријата на СР Македонија и 
тошшфикациоеите системи во градовите на СР 
Македонија, како замена на мазутот, нафтата и 
електричната енергија. 

Во металургијата, обезбедувањето на основни-
те металуршки суровини и полуфабрикати ќе се 
остварува врз, оптимално користење на домашните 
ресурси и вршење услуги на партнери од стран-
ство. Врз таа основа се предвидува пораст на про-
изводството и извозот. 

Поради доцнењето со изработката на „Анали-
зата за производствените можности, пазарните ус-
лови и финансиските ефекти од проектот „ФЕНИ", 
врз што требаше да се утврдат производната и 
друга задача на овој капацитет за 1984 година и 
наредниот период, а врз основа на досега оства-
рените производни и пазарни резултати, во време 
на изострените услови за стопанисување fro 1984 
година ќе продолжи производството на Рудникот и 
топилницата на" никел, челик и антимон „ФЕНИ" 
— Кавадарци врз параметрите на производството 
во 1983 година. 

При ова се овозможува производствена мобил-
ност на колективот и техничка подготвеност на 
средствата за производство, со цел за извршување 
на досега преземените обврски спрема купувачите 
од странство и покривање на потребите за домаш-
ниот пазар. Заради ова и во 1984 година нема да 
се вршат инвестициони вложувања. 

Врз основа на Анализата за производствените 
можности, пазарните услови и финансиските ефек-
ти од проектот „ФЕНИ" и рецензијата по истата, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македони-
ја до крајот на првото тримесечје на 1984 година 
согласно со постојните заклучоци на Собранието ќе 
поднесе предлог за заземање на ставови и мерки 
и активности во врска со овој капацитет од аспект 
на разработка на прашањата од значење за утвр-
дување на задачите и мерките за остварување на 
општествено-економскиот развој и економската по-
литика во 1984 година. 

Ќе се создаваат услови за одржување на ниво-
то на производството кај постојните рудници на 
обоени метали. 

Ќе продолжат активностите во врска со из-
градбата на Рудникот за олово и цинк „Тораница" 
— Крива Паланка. 

Поради состојбите и проблемите со финанси-
рањето и изградбата на овој објект треба да се 
разрешат прашањата меѓу инвеститорот и делов-
ните банки — кредитори, во врска со донесување 
на одлука. Во разрешувањето на овие проблеми 
ќе се ангажираат инвеститорот, основачите, де-
ловните банки и Стопанската комора на Македо-
нија. 

Во комплексот на производството на неметали, 
врз подобрена снабденост со енергија, резервни де-
лови и увозни суровини и репроматеријали, се 
предвидува да се оствари зголемено производство, 
а со тоа и зголемен извоз на. керамичките, стак-
ларскмте, огноотпорните и некои други производи. 

Во комплексот за производство на опрема и 
трајни потрошни добра, со натамошно поврзување 
на организациите на 'здружениот труд на самоуп-
равна основа, како и со довршување на одделни 
објекти, ќе продолжат позитивните - тенденции во 
преструктуирањето на производството во насока 
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на проширување на производството со нов,и про-
изводи, пред се за извоз. Се предвидува да се 
зголеми производството и извозот на машини, 
алатки и опрема, акумулатори, трафостаници и 
друга електроопрема, автобуси и друго. 

Во хемиската индустрија, врз подобро снабду-
вање со суровини', репроматеријали и енергија со 
здружување на трудот и средствата во репродук-
циони целини ,на доходовни односи, ќе се оствари 
зголемено производство, особено на полиестерсно 
влакно, поливинилхлорид, вештачки ѓубрива и 
друго. 

Во текстилната и кожарско-преработувачката 
индустрија, со обезбедување на повисок обем на 
суровини и репроматеријали од примарното произ-
водство и од увоз, особено памук, волна и кожа, 
ќе се оствари зголемено производство и врз таа 
основа повисок извоз. 

. Во прехранбената индустрија врз примарното 
производство од земјоделството ќе се оствари по-
раст на производството на прехранбени производи,ч 
поголемо покривање на потребите на населението, 
зголемување на резервите и зголемен извоз. 

За остварување на предвиденото индустриско 
производство ќе се преземаат следните мерки и 
активности: 

— Сите носители на активноста, а особено ор-
ганизациите на здружениот труд, ќе обезбедат пол-
на мобилност и ангажираност за редовно и ква-
литетно снабдување со сите видови енергија, неј-
зино штедење и рационално користење. 

— За таа цел, покрај обезбедувањето на про-
изводството од електроизворите во Републиката, 
неопходно е да се обезбедат 2,6 милијарди КВтч 
дополнителни количества електрична енергија пре-
ку преземање на договорените количества и ви-
шоци од системот на земјата и дел од увоз. 

— Сврзано со ова, ,.Електростопанството на 
Македонија" ќе ги преземе сите потребни мерки и 
активности за одржување на максимална погонска 
подготвеност на постојните капацитети, за влегу-
вање во погон на ТЕ „Битола" II и обезбедување 
производство од околу 330 милиони КВтч е-лек-
трична енергија. Ќе се интензивираат работите за 
отпочнување на реализацијата на програмата за 
изградба на електроенергетски објекти за перио-
дот од 1983 до 1990 година, при што ќе се отпочне 
со градба на ТЕ „Битола" III, а во зависност од 
тековниот прилив на средствата и на хидроелек-
траната ,,Козјак". 

— ООЗТ „Електростопанство на Маке,донија" 
ќе ја преисп,ита својата самоуправна економска и 
организациона поставеност со цел да се обезбеди 
најефикасно функционирање на електроенергет-
скиот систем од тековен и развоен аспект. 

Во рамки на платно-билансните и девизно-би-
лансните можности ќе се обезбедат девизни сред-
ства и права за набавка на' резервни делови од 
увоз за одржување на погонската спремност на 
енергетските капацитети. 

При спроведувањето на Енергетскиот биланс 
за 1984 година, Самоуправната интересна заедница 
за . енергетика приоритет во обезбедувањето" со 
енергија ќе даде на организациите чие производ-
ство е наменето за извоз, кое создава повисок до-
ход по единица производ и поголемо вработување. 

Ќе продолжи примената на одлуките за утвр-
дување на критериумите и приоритетните листи за 
обезбедување на електрична енергија и мазут во 
услови на недостиг. 

Организациите од нафтено-хемискиот комплекс 
по подмирување на потребите -од примарен бензин 
за петрохемиска доработка ќе настојуваат вишо-
кот на бели деривати да се замени со деривати кои 
недостасуваат во Републиката и ќе се настојува 
да се врши преработка на сурова нафта за потре-
бите на други корисници надвор од Републиката. 

Организациите на здружениот труд ќе подгот-
ват програми и ќе преземаат мерки и активности 
посебно за: 

— (остварување на предвиденото производ,ство; 
— намалување на потрошувачката на течни го-

рива за енергетски потреби и нивна супституција 
со други видови горива, пред се со јаглен од до-
машно производство; 

— набавка на суровини и репроматеријали од 
увоз по валутни подрачја и по одделни квартали; 

— штедење на - суровини и репродукциони ма-
теријали, смалување на трошоците по единица 
производ, подобро организирање на работата и по-
рационално користење на работното време и сред-
ствата како и остварување на понепосредно повр-
зување и деловна соработка; 

— Републиката, општините и организациите на 
здружениот труд ќе подготват и донесат програми 
за замена на течните горива со цврсти горива и со 
други видови домашна енергија и за користење на 
отпадната енергија, а пред се, во оние дејности ка-
де не се потребни позначајни нови вложувања. 

Организациите на здружениот труд од мета-
лургијата ќе се ангажираат преку компензациони 
работи на олово, цинк метали и концентрати, фе-
ролегури, лимови и ленти да обезбедат снабдува-
ње на дел од потребните суровини и репромате-
ријали. 

Ќе се преземаат организациони, и други мерки 
за позначајно зголемување на извозот на произ-
води од прехранбената индустрија, а пред се ви-
но, конзервирано овошје и зеленчук, јагнешко ме-
со и друго, како и обезбедување на врзани и ком-
пензациони работи пред се за увоз на суровини и 
репроматеријали потребни за стопанството. 

За остварување на предвиденото индустриско 
производство и зголемување на извозот ќе се ин-
тензивира процесот на репродукциано поврзување 
на организациите на здружениот труд, особено од 
текстилната и хемиската индустрија, земјоделство-
то и хемиската индустрија, црната и обоената ме-
талургија со индустријата за преработка на мета-
ли и други. 

Врз основа на постојните самоупра.вни одлуки 
и активности што се во тек ќе се забрза довр1ЈЕу-

,вањето на постапката за здружување на нафтеео-
х е миениот комплекс. 

(2) Во земјоделството се предвидува зголеме-
но производство во сите гранки. Во поледелството 
се очекува зголемено производство особено на пче-
ница и на индустриски култури (посебно шеќерна 
репка, маслодајна! култури и тутун), а во сточар-
ството во прв ред на месо и млеко, 'а сврзано со 
ова и поголемо производство на добиточна храна 
со што ќе се создадат услови за повисоко покри-
вање на потребите од сопствено производство. 

Поледелството производство ќе се остварува врз 
поцелосно и поорганизирано користење на земјо-
делската површина во двата сектора, посебно во 
системите за наводнување со застапување на пред-
култури и втори посеви, преку зголемување на 
приносите по единица повр.шина и со проширува-
ње на обработливата површина во општествениот 
сектор. 

Поголем обем на сточарско производство ќе се 
остварува преку зголемување на вкупниот број до-
биток, особено на природниот , со истовремено 
обезбедување на повисоки приноси по грло, однос-
но живина. Ова ќе се остварува и со примена на 
посовремени зоотехнички методи, а пред се мерки 
со кои ќе се овозможи позабрзано трансформира-
ње на домашните нископродуктивни во повисоко -
продуктивни грла на добиток, особено во говедар-
ството и овчарството. Повисока продуктивност на 
добитокот ќе се остварува и со примена на мерки 
за унапредување на производството на добиточна 
храна од сопствени извори, пред се, преку одгле-
дување на втори култури, подобрување на квали-
тетот на пасиштата со примена на мерки за ме-
лиорирање, со кои ќе се овозможи зголемување на 
вкупната продукција и квалитетот на тревната 
маса. 
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Заради ова, ќе се остварува прогр амер ана ак-
тивност на сите носители на развојот. Истовреме-
но, ќе се подобри организираноста во поглед на 
договарањето на производството, откупот и проме-
тот на земјоделски производи, поефикасно корис-
тење на хидромелиоративните системи и ќе се 
обезбеди посигурна снабденост на производители-
те пред се со вештачки ѓубрива, средства за заш-
тита на растенијата и други репродукциони мате-
ријали и опрема. 

За обезбедување поголем обем на производ-
ство, посебно во ридско ̂ пла,нинските подрачја, 
приоритет при користењето на средствата од по-
себни програми, кредитните и други стимулации 
ќе им се даде на индивидуалните земјоделски про-
изводители кои обезбедуваат поголем обем на сто-
ковно производство. Едновремено, ќе се' остварува 
зголемена активност за поврзување на индивиду-
алните производители со организациите на здру-
жениот труд од општествениот сектор. 

На 'индивидуалните пр,оизводители ќе им се 
укажува поголема ' стручна, организациона, тех-
ничка и друга помош за зголемување на прино-
сите и производноста на добитокот. -

За остварување на предвиденото земјоделско 
производство ќе се преземаат следните мерки и 
активности: 

— организациите на здружениот труд навре-
мено ќе донесат програми за остварување на пред-
виденото производство во производствениот процес, 
ќе применуваат посовремени агротехнички мерки 
и научни' достигања, ќе остваруваат поголемо ко-
ристење на системите за наводнување и ќе презе-
маат други меркм и активности со цел за интен-
зивирање на земјоделското производство и пови-
соко користење на расположливите потенцијали; 

— за остварување на развој,ните програми за 
зголемување на сточниот фонд, доопремување со 
механизација So поледелството и за активирање 
на необработени површи.ни и нивно' приведување 
во култура, ,деловните банки во Републиката ќе 
издвојуваат средства во висина од' 800 милиони 
динари. 

Начинот на обезбедувањето1 на овие средства ќе 
се утврди со Одлуката за кредитната политика на 
Републиката во 1984 година. Основица за пресме-
тување на (средствата претставува вкупниот нето 
кредитен потенцијал на деловните банки; 

— ќе се интензивираат активностите за целос-
на реализација на самоуправните' спогодби што се 
остваруваат со здружување на трудот и средства-
та за проширување на обработливата површина 
во општествениот сектор; 

— (Републиката и општините ќе подготват про-
грами за активирање на необработените површина 
и за нивно приведување во култури, најдоцна до 
крајот на првото тримесечје од 1984 година; 

— ќе се подготват операти.вни планови во се-̂  
која општина за поорганизирано и рационално ко-
ристење на земјоделската механизација во двата 
сектора со цел за навремено и квалитетно извр-
шување на сеидбата; 

— водостопанските организации во соработка 
со организациите на здружениот труд од земјо-
делството најдоцна до февруари 1984 година ќе 
изготват Програма за рационално користење на 
системите за наводнување и за одгледување на 
втори култури; 

— дел од слободните средства на општествено-
политичките заедници што се водат како депози-
ти ка ј Народната банка на Македонија, ќе се на-
сочи . за, развој на агрокомплексот, а особено на 
интервенции при откупот на земјоделеќите про-
изводи; 

, — ќе се продолжи со обезбедување на сред-
ства за премии, регреси и компензации за оддел-
ни земјоделско-прехранбееи производи, за веш-
тачки ѓубрива и за реализација - на Програмата за 
поттикнување на производството на млеко; 

— ќе се донесе Заќон за користење на земјо- . 
делското земјиште, со ,кој подолгорочно ќе се ре-
гулира материјата за порационално користеше на 
земјоделското земјиште; 

'— ќе се продолжи со реализација на Програ-
мата за унапредување на индивидуалното земјо-
делство и на другите посебни програми од поши-
роко значење за развојот на земјоделството; 

— о,пштините ќе обезбедат материјални и дру-
ги услови за -натамошно д оорганиз ирање, врабо-
тување на стручни кадри и други форми на кад-
ровско јакнење и оспособување на стручните служ-
би за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство, -како и проширување на нивната активност 
на поголем број населени места; 

— во месните заедници, општините и Републи-
ката ќе се изготват конкретни акциони програми 
за поттикнување на производството и за развој на 
о п ш т е с те еко - екон ом ски т е односи на село преку ор-
ганизирање и здружување на индивидуалните зем-
јоделс.ки производители во земјоделски задруги, 
основни организации на кооперанти и други обли-
ци на здружување и поврзување, како и за ма-
теријално и кадровско јакнење на постојните здру-
жени организации; 

— ќе се обезбеди поцелосно остварување на са-
моуправните спогодби за производство и прера-
ботка на пченица, шеќерна ре-пка и маслода,јни се-
миња, а истовремено ќе се поттикнуваат организа-
циите на здружениот труд од ,земјоделството и 
преработувачката индустрија за самоуправно спо-
годување вр,з долгорочна основа за производство на 
суровини потребни за пооптимално користење на 
инсталираните капацитети, а особено на месо, мле-
ко, памук, маслодајни семиња, разни видови зе-
ленчук и овошје,, афион, тутун и сл.; 

— 'ќе се преземаат активности за организирање 
и унапредување на пласманот на земјоделски и 
прехранбени производи на домашниот пазар и во 
извозот; 

— при утврдувањето на про1изводно-продажни-
те цени на ниво на земјата ќе се настојува да се 
обезбеди соодветен паритет на тутунот, оризот, па-
мукот и волната во однос на ценит,е на пченката и 
пченицата и заедно во од,нос на паритетот на на ј -
важните репроматеријали (вештачки ѓубрива, се-
ме, гориво и др.); 

— со општествен договор на ниво на земјата ќе 
се настојува навремено да се обезбедат девизни 
средства за увоз на суровини за производство на 
вештачки ѓубрива, за заштита на растенијата и 
протеинска сточна храна, за набавка на гуми и ре-
зервни делови за механизација; 

— со хмонетарночкредитната политика ќе се 
настојува да се обезбедат средства за кредитира-
ње на предвидениот обем на производството, отку-
пот и залих,ите на осно,вните земјоделски и прех-
ранбени производи, така што земјоделството и из-
возот да бидат во најповол,на положба во поглед 
на кредитирањето. 

(3) В.о шумарството, активноста ќе биде насо-
чена кон забрзано отворање на шумите, како и кон 
одгледување, заштита, подигање и обнова на шум-
скиот фонд. 

Ќе се продолжи со рационално користење на 
шумскиот фонд преку зголемена сеча на дрво за 
индустриска преработка и огревно дрво. Ќе се по-
шумат околу 10 илјади хектари голини и ќе се зго-
лемат површините под плантажи на брзораани 
Б И Д О В И дрва и интензивни култури: 

За проширување на шумскиот фо,нд, негово 
рационално користење и за изградба на шумски 
патишта ќе се склучат самоуправни спогодби ме-
ѓу организациите' на здружениот труд од шумар-
ството, индустри,јата за преработка на дрво и дру-
гите корисници на дрво за здружување на трудот 
и средствата врз доходовни основи и ќе се продол-
ж и со редовно донесување на шумско стопански 
основи. 
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Организациите на здружениот труд ќе презе-
маат мерки и активности за поорганизирано соби-
рање и извоз на секундарни шумски плодови а 
особено на печурки, лековити растенија, боровин-
к а мов и др. 

(4) Активноста во градежништвото, со оглед на 
стеснетите инвестициони можности и смалената по-
барувачка на градежни услуги, ќе биде насочена 
кон поголемо ангажирање на расположливите ка-
пацитети, извршување на градежни работи во 
странство, особено во земјите во развој, како и 
кон изградба на објекти во енергетиката, станбена-
та изградба, дополнително ангажирање на капа-
цитетите во рударството и во други дејности. 

За ублажување на отежнатите услови н^ сто-
панисување во градежништвото е неопходно: 

— доходовно поврзување на организациите на 
здружениот труд од градежништвото и проектан-
ските организации со индустријата на градежен 
материјал и други репродукционо зависни дејнос-
ти на индустријата (градежна столарија, произ-
водство на цемент, индустрија на намештај, кера-
мичка индустрија ,електроиндустрија и друго); 

— испитувањето, договарањето и изведување-
то на инвестициони објекти на надворешниот па-
зар да се врши со заеднички настап преку Делов-
ната заедница „Македонија-инвест" или други де-
ловни заедници во земјата; 

— извршувањето на градежните работи во 
странство ќе биде поддржано со мерките на кре-
дитната политика и со поттикнување на девиз-
ниот прилив. 

i(:5) Во сообраќајот, ,со подобрување на квали-
тетот на услугите, поголемо искористување на пос-
тојните капацитети, побрз развој и модернизација 
на капацитетите, како и со мер-ките на сообраќај-
ната политика, ќе се создаваат услови за оствару-
вање поголем обем на превоз во јавниот сообраќај. 

Со мерки на економската политика ќе се врши 
натамошна прераспределба на превозот кон опште-
ствено рентабилните видови услуги, а особено од 
сообраќајот за сопствени потреби кон јавниот со-
обраќај и ќе се.обезбеди побрз пораст на услуги-
те BIO железничкиот сообраќај. Едновремено, ќе се 
зголеми обемот на услугите во поштенско-теле-
графско-телефоискиот сообраќај врз проширување 
и поефикасно користење на капацитетите. 

Во воздушниот сообраќај ќе се создадат усло-
ви за зголемување на обемот на превозот на стока 
и патници, квалитетот како и за подобрување на 
безбедноста на превозот согласно со постојните 
прописи. 

Организациите на здружениот труд од сообра-
ќајот ќе преземаат мерки и активности за уна-
предување на технологијата и организацијата на 
работењето, зголемување на ефикасноста, искорис-
тување на транспортните капацитети и безбедност 
во превозите, поголемо штедење на енергија и на-
малување на транспортните трошоци. Ќе' продол-
жат' и активностите за деловна техничка соработ-
ка меѓу железничкиот сообраќај и јавниот патен 
сообраќај за заеднички настап на транспортниот 
пазар. Ќе се интензивираат напорите за забрзу-
вање на започнатите интеграциони процеси во ор-
ганизациите на здружениот труд од јавниот патен 
сообраќај. 

Ќе се создаваат услови и преземаат мерки за 
постапна реализација на Општествениот договор 
за развој на инте-гралниот транспорт. 

Ќе се овозможи резервните делови и најнеоп-
ходната опрема ' во железничкиот сообраќај која 
не се произведува во земјата да се увозува без 
"плаќање на вонцарински давачки. 

Ќе се обезбедат поголеми стимулации' за зго-
лемување на девизниот прилив од меѓународниот 
превоз и транзит. 

Организациите на здружениот труд од јавни-от 
сообраќај и корисниците на сообраќајните услуги, 
врз самоуправна основа ќе обезбедат поголемо 
учество на домашните капацитети в-о увозот, изво-
зот и транзитот. 

Со самоуправни спогодби и други форми на 
соработка организациите на здружениот труд ќе 
обезбедат средства за редовно снабдување со авто-
гума телекомуникациони каблови, резервни дело-
ви и репроматеријали за зголемување на безбед-
носта и редовноста на јавниот и поштенско-те ле-
графско-телефонскиот сообраќај. 

Ќе се обезбедуваат услови за набавка на уре-
ди, резервни делови и репроматеријали за редовно 
одржување на техничката исправ,ност на постојна-
та радио-дифузна мрежа. 

.(6) iBo туризмот, активноста ќе биде насочена 
кон поцелосно користење на расположливите капа-
цитети со квалитетно подобрување на формите на 
понудата, зголемување на вонпансионската потро-
шувачка и создавање услови за проширување на 
туристичката сезона. Едновремено ќ-е се преземат 
мерки за поголемо вклучување на одморалиштата 
и капацитетите на домаќинствата во вкупната ту-
ристичка понуда со доследна реализација на Само-
управната спогодба за користење на дел од одмо-
ра лишните капацитети за комерцијални цели. 

Ќе се интензивира процесот на здружување на 
трудот и. средствата на организациите на здруже-
ниот труд од туризмот и угостителството и ќе се 
врши окрупнување на туристичките агенции за 
остварување на повисоки резултати во туристич-
киот промет и повисок девизен прилив. 

Организациите на здружениот труд од проме-
тот и општините ќе обезбедат подобро и поредовно 
снабдување на туристичките места со потребните 
производи од домашно производство и -од увоз. 

Ќе се унапредува работата на менувачките 
служби и ќе зајакне контролата на одлив на ди-
нарот во странство. 

За обезбедување поголем девизен прилив од 
странскиот туризам ќе се поттикнува извозот на 
туристичките услуги и ќе се обезбедат средства за 
заедничка туристичка пропаганда во странство. 

(Ф) Во малото стопанство ќе се создаваат усло-
ви за побрз развој на производните и услужните 
дејности за потребите на, стопанството и населе-
нието, како и за зголемување на вработеноста. Ис-
товремено, ќе се создаваат услови за поголема за-
интересираност на работните луѓе, посебно на ра-
ботниците привремено вработени во странство, за 
поголемо ангажирање на личните средства за осно-
вање договорни организации на здружениот труд, 
занаетчиски задруги и самостојни дуќани за про-
изводство во кооперација и за дефицитарни ус-
лужни дејности. 

Ќе се продолжи со реализацијата на. Опште-
ствениот договор за основите на заедничкото делу-
вање, ,поттикнувањето на развојот и унапредува-
њето на малото стопанство во СР Македонија. 

Општините кои не донеле програми за развој 
на малото стопанство неопходно е тоа да го сторат 
во првиот квартал од 1984 година. 

Општините ќе ги интензивираат активностите 
за реализација на програмите за развој на малото 
стопанство, ќе ги отстрануваат причините кои го 
забавуваат развојот, структурните неусогласенос-
ти на понудата на стоки и услуги и ќе преземаат 
мерки за рационално користење на секундарни су-
ровини. 

Со кредитната политика на банките ќе се утвр-
ди обемот на средствата за инвестиции во- малото 
с топ анс тво. Притоа, приоритет ќе се даде на про-
грамите кои овозможуваат зголемување на произ-
водството за извоз, производството во коопераци-
ја, пружање услуги во дефицитарните дејности, до-
машните Ракотворби и поголемо вработување, а 
особено на жената. 

Во општините ќе се поедностави и забрза пос-
тапката за давање согласност за отворање - самос-
тојни дуќани, договорни организации на здружен 
труд и занаетчиски задруги и ќе се води постиму-
лативна даночна политика. 

Едновремено, е неопходно да се преиспитаат 
донесените урбанистички планови и создадат усло-
ви за непречен развој на малото с.топанство. 
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(8) Ќе се создаваат материјални и други усло-
ви за натамошна станбена изградба и запирање 
на тенденцијата на опаѓање на бројот на новоза-
поч,патите станови. , 

Во 1984 година ќе се завршат околу 9.500 ста-
пови. 

Врз самоуправна основа ќе се обезбеди учество 
на сите субјекти во програмирањето на станбената 
изградба и рационално користење на средствата. 

Ќе продолжи спроведувањето на Општестве-
ниот договор за основите на програмското утврду-
вање на станарината и - нејзиното диференцирано 
субвенционирање при што ќе се води политика за 
постепено реално зголемување на станарината по-
себно на становите од повисоки категории, заради 
обезбедување на средства за одржување и проста 
репродукција на станбениот фон^. Истовремено, ќе 
се води политика за субвенционирање на станари-
н и ^ на семејствата со ниски приходи. 

Ќе се преиспитаат можностите за намалување 
на издвојувањата од чистиот доход и ќе се продол-
жи со издвојување на средства од доходот со цел 
обезбедување средства за разрешување на, станбе-
ните прашања на работните луѓе со нерешено стан-
бено прашање во организациите на здружениот 
труд и други самоуправни организации и заедници. 

Ќе се изврши доградба на критериумите за ' 
кредитирање на станбената изградба, при што ќе 
се има диференциран пристап при доделувањето 
кредити на работните луѓе и граѓаните со нере-
шено станбено прашање кое го решаваат во сог-
ласност со општествено-утврдените норми на ста-
новање. 

Ќе се создаваат услови организациите на здру-
жениот труд, непосредно да договорат изградба на 
станови за потребите на своите работници. 

Ќе се преземат мерки и активности за задол-
жително воведување сопствено учество при доби-
вањето општествен стан на користење, при што 
ќе се води сметка за економската и социјалната 
состојба на корисникот на станот. 

Ќе се овозможи на корисниците на становите 
да ги откупуваат становите во општествена соп-
ственост, чие одржување е нерационално, по па-
зарни цели и по критериумите кои ќе се утврдат 
во Републиката - во согласност со Општествениот 
договор за утврдување на заедничките елементи 
на станбената и комуналната политика. 

За стекнување на станови и семејни станбени 
згради во лична сопственост над општествено ут-
врдените норми за становање, како и за градба 
на куќи за одмор и рекреација, не може да се 
користат општествени средства. 

Ќе се прошири и интензивира организираната 
изградба на станови за пазар и ќе се поддржува 
со кредитна политика, исклучително, ако е за за-
доволување на станбените потреби на работните 
луѓе' и граѓаните со нерешено или несоодветно ре-
шено станбено прашање. 

' Оо цел за п.оефикасно функционирање на са-
моуправната организираност во станбената област 
ќе се преиспита организационата поставеност и 
функционирањето на самоуправните интересни за-
едници за домување. 

Со кредитната, 'даночната и земјишната поли-
тика и со други мерки ќе се поттикнуваат граѓа-
ните за поголемо учество на лични средства во 
станбена изградба и за развој ' на станбеното за-
другариве. 

Општините' ќе донесат одлуки за организира-
но и правилно зафаќање на дел од градската рен-
та за надминување на постојните состојби. 

Ќе се обезбеди порационално користење на ко-
муналната инфраструктура и ќе се создаваат усло-
ви за отпочнување со градба на нови објекти за 
снабдување на населението со вода за пиење. 

5. Во економските односи со странство основни 
задач.и се: зголемување на извозот на стоки и ус-
луги, посебно на конвертибилното подрачје и зго-
лемување на вкупниот девизен прилив, навреме-
но намирување на девиз,ните обврски опрема 

странство, порационален увоз и максимално ште-
дење на девизните средства по сите основи, како 
и повисоко и порационално користење на стоков-
ните кредити. 

Се предвидува да се оствари извоз на стоки 
во вредност од близу 610' милиони долари, што 
претставува минимална задача. Во овие рамки, из-
возот на стоки на подрачјето со конвертибилен на-
чин на плаќање ќе достигне вредност од близу 370 
милиони долари. 

Ќе се преземат мерки и активности за зголе-
мување на извозот на' индустриските производи, а 
особено од текстилната индустрија, индустријата 
на кожа и чевли, обоената металургија, метало-
нреработувачката и електроиндустријата, немета-
лите и дрвната индустрија. Истовремено, ќе се зго-
леми и извозот на производи од агроиндустрискиот 
комплекс,' пред се на месо, вино, грозје, овошје, 
ја јца и друго. 

Нестокбвиите приходи ќе достигнат вредност 
од околу 220 милиони долари. 

Со политиката на рационален и селективен 
,увоз се цени увозот на стоки да достигне ниво од 
340 милиони долари. 

Во рамките на вкупниот увоз, приоритет ќе се 
даде на увозот на сурови,ни и репроматеријали, а 
особено на тие кои ќе придонесат за зголемување 
на производството за извоз, како и за увоз на 
нафта, нафтени дериват?! и јаглен за кодирање , , 

Увозот на опрема ќе се остварува на нивото од 
1983 година и ,ќе биде насочен кон поддржување 
на приоритетите на развојот а пред се за развој 
на енергетиката, за рударска опрема/ за оствару-
вање на заеднички разво-јни програми на о,ргани-
зациите на здружениот труд кои се реализираат со 
здружени средства од Фондот на Федерацијата, за 
развој на стопански недоволно развиените краиш-
та и опрема за научно-истражувачката работа. 

Во увозот на стоки за широка потрошувачка, 
приоритет ќе се даде на производите кои се од 
витално значење за снабдување на населението. 

Во рамки на расположливите средства за оп-
шти општествени потреби ќе се обезбедат девиз-
ни средства за увоз на научни и стручни списа-
нија. 

Ќе се води политика, размената и соработката 
на стопанството на Републиката да се остварува 
и унапредува во сите земји и региони на светот, 
при што, понагласено место ќе се даде на соработ-
ката со неврзаните земји и земјите во развој. Врз 
овие основи треба да се оствари неурамнотежен 
размена со одделни региони. 

Задолжувањето во странство ќе се врши за за-
еднички договорените намени и приоритети што се 
во функција за остварување на повисок вкупен 
девизен прилив, односно обезбедување ликвидност 
во меѓународните плаќања. Притоа, приоритет во 
користењето на кредитите ќе имаат организациите 
на здружениот труд кои можат да обезбедат уред-
но враќање на средствата. 

За остварување на задачите во економските 
односи со странство ќе се преземаат следните мер-
ки и активности. 

(1) Организациите на здружениот труд ќе вло-
жуваат напори за зголемување и приспособување 
ма производството, опрема барањата на странските 
пазсри, за подобрување на конкурентската способ-
ност на производите и услугите, за поголемо ко-
ристење на стоковните кредити од странство, поор-
ганизирано -настапување на странскиот пазар и 
интензивирање на процесот на доходовно поврзу-
вање заради остварување на поголема извозна ак-
тивност и заедничко остварување на девизни сред-
ства за стоковни и нестоковии плаќања. 

Организациите на здружениот труд ќе донеса,т 
сопствени програми за извоз, како и заеднички 
програми за извоз со други организации во репро-
дукционен поврзување врз база на заедничко 
остварување ,на доход. 
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Организациите на здружениот труд, овласте-
ните банки и Народната банка на Македонија ќе 
подготват план за отплата на фиксните и гаран-
тираните обврски по организации на здружен труд 
и по рокови, на пристигнување. 

(!2) Ќе се продолжи со дополнително поттикну-
вање на извозот на стоки и услуги. Средствата за 
оваа цел ќе се обезбедат од. ^потрошените сред-
ства од 1983 година кои ќе се пренесат и со издво-
јување на дел од доходот создаден со продажба на 
стоки и услуги на домашниот пазар. 

i(j3) Во Самоуправната интересна заедница на 
Македонија за економски односи со странство нај -
доцна до 15 ја,нуари 1984 година: 

— ќе се утврдат и усогласат пл,ановите за еко-
номски односи со странство по основни единици и 
организации на здружен труд; 

— (ќе се донесе одлука по член 71 од Законот 
за девизно работење и кредитни односи со стран-
ство, со која ќе се утврди делот на девизите за 
задоволување на потребите на стопанската ин-
фраструктура, потребите на малото стопанство, за-
едничките потреби во општествените дејности и 
потребите ,на другите дејности што се вршат во 
рамки на Републиката; 

— ќе се донесе одлука или друг акт за усло-
вите и критериумите за дополнително поттикну-
вање на конвертибилниот девизен прилив од изво-
зот на стоки и услуги; 

— ќе се изврши усогласување на извозните 
програми на организациите на здружениот труд по 
производи и валутни подрачја. 

(4) За да се подобри 'организацијата на рабо-
та на надворешно-трговската размена ќе се извр-
ши специјализација и окрупнување на надвореш-
но-трговските организации на здружениот труд. 
Истовремено, на селективна основа ќе се преиспи-
та мрежата на стопанските претставништва во 
странство и ќе се изврши нивна рационализација. 

'(5) Ќе се преземат мерки за унапредување на 
малограничниот промет и за други повисоки обли-
ци на економската соработка со соседните земји. 

(6) Со заедничката економска политика на ни-
во на земјата ќе се настојува: 

— да се обезбедат поповолни услови за кре-
дитирање на под,готовките за про,изводство на сто-
ки за извоз и на извозот на производи и услуги; 

— да се донесе Програма за функционирање на 
единст,вениот девизен пазар; 

— да ice намалуваат, односно укину,ваат вонца-
ринските увозни давачки за увоз на суровини и 
репродукциони материјали од ,земјите во развој; 

— да се врши ослободување од плаќање цари-
ни за увоз на суровини и репроматеријали кои не 
се произведуваат во земјата, а се наменети за про-
изводство за извоз и за задоволувањето на потре-
бите на населението со основни прехранбени про-
изводи (пченица, шеќер, масло за јадење и друго); 

— да се обезбеди увоз на суровини и репро-
материјали за производство на неопходни произ-
води за обезбедување потребите на домашниот па-
зар, како и за увоз на производи од витално зна-
чење за редовно снабдување на населението; 

— да се ,поддржува спроведувањето на активна 
политика за единствен и реален курс на динарот 
при повисока стабилност на- цените; 

— да се обезбеди рефакција на - превозот до 
југословенската граница или извозно пристаниште. 

6. За подоследно спр,оведување. на економската 
политика ќе се. отстрануваат нарушените од,носи 
на подрачјето на пазарот и цените и ќе се забаву-
ва растежот на инфлацијата. 

6.1. Усогласувањето на односите на пазарот ќе 
се остварува врз поголем обем на сопст,вено про-
изводство, со одржување на вкупната потрошувач-
ка во рамки на расположливите средства, со дос-
лед,на примена на системот на материјални резер-
ви и со преземање на други мерки на економската 
политика за функционирање -на единствениот ју-
гословенски пазар. 

Заради ова ќе се преземат следните мерки и 
активности: 

— ќе се поттикнува обезбедувањето на дефи-
цитарни производи преку производство од значе-
ње за снабдувањето на населението и ќе се пре-
земаат мерки за набавка на овие производи од 
другите подрачја во земјата и од увоз; 

— ќе се поттикнува поврзувањето (на промет-
ните организации на здружениот труд со произ-
водните организации на здружениот труд преку до-
говарање на производството, пред почетокот на 
репродукциониот циклус; 

— ќе се продолжи процесот на окрупнување, 
економско и доходовно поврзување на организа-
циите на здружениот труд што вршат промет со 
прехранбени стоки со организации од други под-
рачја од земјата, пред се, поради снабдување и 
пласман ,на производи во Републиката и земјата, а 
особено на подрачјето од Јадранскиот брег и по-
големите потрошувачки центри; 

— ќе се подготват материјални биланси за по-
важните суровини, репродукциони материјали и 
индустриски стоки за широка потрошувачка во 
1984 година; 

— врз основа на стоковните биланси во 1984 
година, од другите подрачја на земјата ќе треба да 
се обезбедат околу 135 илјади тани пченица, око-
лу 120 илјади тони пченка, околу 25 илјади тони 
шеќер и до 6 илјади тони масло за јадење; 

— ќе се подготват биланси за потребите на ос-
новни земјоделски и прехранбени производи за 
економската 1984/1985 година; 

— во рамките на Самоуправната интересна за-
едница на Македо,нија за економски односи со 
странство ќе се регулира обезбедувањето на дел од 
девизите за увоз на приоритетни прехранбени про-
изводи, готови лекови и суровини за производство 
на готови производи од витален интерес за снаб-
дувањето на населението; 

— ќе се подобрува организацијата на откуп и 
промет на земјоделски производи со цел за пора-
цио,нално користење и смалување на растурањето 
на тие производи; 

— ќе се интензивира процесот на самоуправно 
поврзување со организациите на здружениот труд 
од примарното производство, преработката и про-
метот, в,рз доходовни односи како основа за оства-
рување на поголемо производство за домашниот 
пазар, а особено за извоз; 

— ќе се преземаат мерки за штедење во про-
метот, а во Стопанската комора на Македонија ќе 
се согледаат мож,ностите за намалување на бројот 
на посредниците во прометот: 

— Републиката и општините 'најдоцна до кра-
јот на првото полугодие ќе ги преиспитаат пропи-
сите од своја надлежност и ќе ги изменат одред-
бите кои. го ограничуваат движењето на стоките, 
девизите и акумулацијата и влијаат на затвора-
њето во територијални рамки; 

— ќе се настојува на ниво на земјата догово-
рно1 да се утврди, во" рамки на единствените кри-
териуми, начинот и динамиката на обезбедувањето 
потребни девизни средства за плаќање на увозот 
на нафта, нафтени деривати, јаглен за коксира-
ње и одделни суровини и репродукциони материја-
ли во согласност со енергетскиот биланс на Југо-
славија и предвидените средства по платниот би-
ланс на земјата за таа намена; 

— ќе се настојува со општествен договор на 
ниво на земјата да се утврди и разработи заед-
ничка политика за подобро и нерамномерно снаб-
дување на единствениот пазар со лекови, основни 
прехранбени производи, детергенти и моторни го-
рива ; -

— со договор на ниво на земјата ќе се насто-
јува да се утврдат извори за финансирање на сто-
ковните резерви. Едновремено, ќе се зголеми обе-
мот и асортиманот на сто-ки во републичките сто-
ковни резерви, што ќе придо,нере за постигнување 
поусогласени односи' на понудата и побарувачката 
на домашниот пазар, 
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6.2. Со постигнување на поусогласени односи 
. во понудата и побарувачката, смалување на рас-
тежот на трошоците на репродукцијата, како и со 
преземање на други мерки и активности ќе се соз-
даваат услови за забавување на инфлацијата и 
растежот на цените. 

Цените во основа ќе се формираат со самоуп-
равните спогодби во рамките на репродукционите 
целини со што ќе се создаваат услови за поголема 
одговорност на здру.жениот труд, а мерките за не-
посредна контрола на цените ќе се ^ и м е н у в а а т ди-
ференцирано и селективно во одредени стопански 
дејности во кои ќе се утврди дека со други мерки 
на економската политика не може ефикасно да се 
влијае врз цените. 

Во овие рамки ќе се преземаат мерки за спре-
чување на монополското однесување на одделни 
организации на здружениот труд при склучувањето 
на 'самоуправните спогодби за формирањето на це-
ните. 

Ќе се врши усогласување на односите во при-
марната распределба и ќе се отстрануваат диспа-
ритетите на цените на основните подрачја на ре-
продукцијата, првенствено на цените на електрич-
ната енергија, јагленот, основните метали, желез-
.ничкиот сообраќај, основните земјоделски произ-
води, производите од баз.ната хемија, станарините 
и друго во согласност со Програмата за отстрану-
вање на најизразените диспаритет на цените. 

Заради забавување на 'порастот на цените на 
одделни производи, а особено на оние кои се од 
витално значење за снабдувањето на населението, 
ќе се врши смалување на посебниот републички и 
општински данок на промет за одделни производи 
и - услуги. 

Ќе се изврши измени и дополнувања на Зако-
нот за системот на цените и за општествената кон-
.трола на цените. 

7. Ќе се води политика ,на продуктивно вра-
ботување пред се на млади стручни кадри со што 
ќе се сопре порастот на невработеноста. 

Бројот на вработените во општествениот сек-
тор ќе достигне ниво од околу 482,5 илјади лица. 
Ќе се создаваат услови за вработување на околу 
23,5 илјади лица преку отворање нови работни 
места во општествениот сектор, врз основа на за-
мена и со вработување врз основа на личен труд 
и средства во сопственост на граѓаните. 

Претежен дел од вработувањето ќе се оствару-
ва во индустријата, земјоделството и малото сто-
панство. Ќе се обезбеди приоритет во вработува-
њето на приправници пред се во производните за-
нимање. Едновремено, ќе се води политика на за-
бавување на приливот на земјоделското население 
од село во градовите. Сврзано со ова, ќе се созда-
ваат услови за поголемо вработување во индиви-
дуалниот сектор, особено во земјоделството и ма-
лото стопанство, врз основа на личен труд и сред-
ства во4сопственост на граѓаните. , 

За остварување на политиката на вработување, 
организациите на здружениот труд и општестве-
но^пЈолитичките заедници ќе ги преземаат следните 
мерки и активности: 

— (организациите на здружениот труд ќе доне-
сат програми за зголемување на вработеноста со 
кои ќе го утврдат и бројот на приправниците што 
треба да се' вработат; 

— ќе се воведуваат повеќе смени во органи-
зациите на здружениот труд кои имаат услови за 
тоа Особено к а ј оние чие производство е наменето 
за извоз, или овозможуваат супетитуирање на уво-
зот и кои обезбедуваат повисоко задоволување на 
виталните потреби на населението); 

— ќе се проучат можностите за скратување на 
работно,то време на работните места со тешки ус-
лови на работа и штетни по здравјето на вработе-
ните, и во организациите на здружениот труд кои 
со зголемен број на смени обезбедуваат поголема 
вработеност, производство и доход, како и вооп-
што, за скратување на работното време; 

.— ќе се стимулираат и поттикнуваат невра-
ботените, посебно младите стручни кадри за пого-
лема подвижност при вработувањето; 

— ќе се продолжи со ограничување на преку-
времената и дополнителната работа, доколку ра-
бот,ите и работните задачи, поради својата приро-
да, не бараат ангажирање на работник во работен 
однос истите ќе се извршуваат со склучување на 
договор за дело со невработено лице; 

— ќе се продолжи со преквалификација и до-
квалификација на суфицитар,ните кадри за дефи-
цитарни занимања зависно ,од потребите и врз 
основа на договори со организациите на здруже-
ниот труд; 

— во општините ќе се утврдат конкретните по-
треби и можности за вработување и работно анга-
жирање на граѓаните кои се враќаат од п,ривре-
мена работа во странство, со поголемо користење 
на сите потенцијали со кои тие располагаат, по-
ради нивно вработување и зголемување на мож-
носта за вработување воопшто. 

Заради привлекување на млади. стручни кадри 
во дејностите со потешки услови за работа и штет-
ни по здравјето на вработените, со политиката , за 
распределба на средствата за лични доходи и за-
едничката потрошувачка ќе се обезбедат постиму-
лативни погодности. 

Организациите на здружениот труд и општес-
твено-политичките организации и заедници, ќе 
преземат и други мерки и активности со цел да 
се оствари пораст на вработувањето и работно ан-
гажирање в,о општествениот и индивидуалниот 
сектор. 

8. Политиката за стекнување , и . распоредува-
ње ,на доходот ќе биде насочена кон создавање 
поповолни услови за остварување повисок обем 
на доход и кон порационална распределба и по-
реално искажување на доходот. 

Ќе се преземаат мерки за оневозможување на 
нереално и фиктивно прикажување на вкупниот 
приход врз основа на инструментите за плаќање 
и ќе се настојува да се извршат измени и допол-
нување г,о системот на пресметување на вкупниот 
приход и доходот. 

Ќе се создаваат услови за пореално утврду-
вање и искажување на доходот врз доследна при-
мена на прописите за Ревалоризација на основни-
те средства со натамошно зголемување на стапки-
те на амортизацијата и со пресметување функцио-
нална амортизација. 

' 8.1. Со политиката за распределба на општес-
твениот производ, на доходот и на чистиот до-
ход на организациите на здружениот труд ќе се 
создаваат услови за сопирање на натамошното 
опаѓање на учеството на средствата на стопанство-
то во однос на 1983 година, а во тие рамки ќе се 
обезбедува зголемување на учеството на средства-
та за проширување на материјалната основа на 
трудот. 

За реализација на оваа политика ќе се пре-
земаат следните мерки и активности: ' 

— ќе се намали учеството на вкупните издво-
јувања од доходот и личните доходи по основ на 
придонеси и даноци наменети за 'задоволување на 
општите општествени и на заедничките потреби; 

— ќе се измени Законот за данокот од доход 
од организациите на здружениот труд со кој ќе 
се намали просечната стапка на данокот од дохо-
дот за околу 0,80; 

— ,ќе се донесе Зако,н за обезбедување сред-
ства за дополнително поттикнување на извозот од 
доходот на организациите на здружениот труд соз-
даден со продажба на стоки и вршење услуги на 
домашниот пазар во висина од 0,5%; 

— ќе се донесе Закон со кој ќе се обезбедат 
средства за поттикнување развојот ,на агроком-
плексот (премии, регреси, компензации и бенифи-
цирани камати) во висина од 1,70%) од доходот па 
организациите на здружениот труд; 
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— деловните банки во Републиката ќе ја пре-
испитаат можноста за конверзија на дел од крат-
корочните кредити во долгорочни; 

— 'давателите на услуги во платниот промет 
(СОК и банките), коморите, општите здруженија 
и работните заедници, ќе ги согледаат можности-
те за намалување на надоместоците за услугите 
во платниот промет, чланарините и другите изда-
тоци кои се надоместуваат од доходот на органи-
зациите на здружениот труд. 

8.2. Средствата за лични доходи на вработени-
те во општествениот сектор, ќе растат во зависност 
од придонесот на работниците во зголемувањето 
на доходот. 

Со општествениот договор за основите за стек-
нување и распоредување на доходот и распредел-
ба на средствата за лични доходи и за зае-дничка 
потрошувачка, со самоуправни спогодби на гру-
пациите и самоуправните акти на организациите 
на 'здружениот труд ќе се обезбеди доследна рас-
пределба на средствата за лични доходи врз осно-
ва на резултатите од трудот (продуктивноста и 
вкупната ефикасност во работењето), полна афир-
мација на производниот и на креативниот труд и 
во поголема мерка да се вреднува трудот! во теш-
ки природни и други услови. 

,При формирањето на средствата за лични до-
ходи ќе се води политика за остварување на ут-
врдените соодноси од самоуправните спогодби на 
групациите за растот на личните доводи по врабо-
тен (бруто) и акумулацијата по ангажирани сред-
ства. 

Средствата за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците (вклучувајќи го и делот од заедничката 
потрошувачка што се обезбедува на товар на тро-
шоците на работењето) во организациите на здру-
жениот труд и работните заедници можат да рас-
тат по стапка на пораст на . личните доходи во 
стопанството на Републиката. При ова износот на 
средствата за заедничка потрошувачка по работник 
во одделни организации и заедници во 1984 година 
не може да биде поголем од двократниот износ 
на средствата за заедничка потрошувачка по ра-
ботник остварен во стопанството на Републиката 
во 1983 година. 

До -утврдување на доходот со периодична прес-
метка и завршна сметка, аконтациите на личните 
доходи (бруто) и придонесите и даноците од дохо-
дот во тековниот пресметковен период ќе се 'ис-
платуваат најмногу до ,исплатените аконтации за 
претходниот пресметковен период. 

8.3. "Ќе се создаваат услови и ќе се преземаат 
мерки и активности ?а намалување на обемот на 
загубите кај организациите на здружениот труд. 

Во овие рамки, организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници ќе преземаат мерки и активности за поголе-
мо користење на сите расположливи производни и 
други потенцијали, за остварување на повисоко 
производство, за зголемз^вање на продуктивноста 
на трудот и за намалување на сите трошоци по 
единица производ. 

- Со политиката за одстранување на постојните 
диспаритет во примарната распределба (преку 
зголемување на цените) и со преземање на други 
мерки и активности ќе се настојува да се созда-
ваат поуедЅначени услови во стекнувањето на до-
ходот и врз таа основа се елиминираат причините 
за појава на загуби од работењето. 4 ' 

Самоуправната интересна заедница за енерге-
тика на Македонија и СИЗ за железнички сообра-
ќај ќе ја продолжат важноста на одлуките за 
обезбедување на средства за покривање на дел од 
трошоците на репродукцијата по1 основ на придо-
нес ' од доходот. на организациите на здружениот 
труд се до утврдувањето на економски цени со кои 
ќе' се надминуваат причините за загубите, "односно 
до обезбедувањето на средства з а ' покривање на 
постојните загуби од досегашното работење,' 

Ќе се преиспита4 потребата од измена и допол-
нување на Законот за висината на аконтациите на 
личните доходи на работниците во ООЗТ што по-
кажуваат загуба од аспект на заострување' на 
критериумите за висината на личните доходи и 
овластувањата на извршните совети на општестве-
но-политичките заедници за давање согласност за 
исплата на лични доходи во поголем износ. 

9. Вкупните средства за задоволување на оп-
штите општествени и на заедничките потреби, што 
се користат преку буџетите на општеетвено-поли-
тичките заедници и преку самоуправните интерес-
ни заедници во општествените дејности можат да 
'растат најмалку 25 проценти побавно од стапка-
та на растеж на доходот во општественото сто-
панство утврден со пресметките за периодот ја-
нуари — јуни, односно јануари — септември, ос-
вен средствата за придонесот на Републиката за 
Буџетот на Федерацијата, дополнителните сред-
ства за финансирање на општествените и други 
служби во стопански недоволно развиените репуб-
лики и САП Косово, за отстранување на последи-
ците од елементарни непогоди, за премостување 
на разликите настанати поради различните усло-
ви за упис и пласман на средствата на Фондот на 
Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој 
на стопански недоволно развиените републики и 
автономни покраини, придонесот во Фондот на со-
лидарноста со неврзаните земји и со земјите во 
развој, за исплати на пензии и инвалиднини, сред-
ствата за исплата на Самоуправната интересна за-
едница на Македонија за економски односи со 
странство, средствата остварени од даноци од лич-
ните доходи наменети . за унапредување на земјо-
делското производство 'и за другите обврски врз 
основа на договори на одделни: или сите републи-
ки и автономни покраини или со Сојузен закон. 

До утврдувањето на стапката на растеж на 
доходот на општественото стопанство за периодот 
јануари — март 1984 година, вкупните средства 
за задоволување на општите општествени и на 
заедничките потреби кои се ограничени со оваа 
Резолуција се утврдуваат во 1984 година со по-
раст до 19% во однос на можното ќибо на потро-
шувачката за 1983 година, со^тоа што во периодот 
јануари — март не може да изнесува повеќе од 
23%, во периодот јануари ,— јуни 47% и во перио-
дот јануари — септември 73% од годишниот план. 

Со Законот за привремена забрана на распола-
гањето со дел од општествените средства на оп-
штините, Републиката и на самоуправните инте-
ресни заедници од општествените дејности за пот-
решавачка во 1984 година поблиску ќе се утврди 
политиката на задоволувањето на општите општес-
твени и на заедничките^ттотреби, обемот и дина-
миката на приходите и заштитните мерки со кои 
ќе се исклучат можностите за формирање на при-
ходи над договорените рамки. 

Во рамЈш на можниот пораст на вкупните при-
ходи, со Законот ќе се обезбеди средствата за 
покривање на надоместоците кои имаат карактер 
на лични примања (надоместоците за боледување, 
додатоци на деца, надоместоците за ученички и 
студентски стандард, правата по основ на прив-
ремено невработените лица и трошоците за прек-
валификација и вкупните приходи за социјална 
заштита) да растат согласно со движењето на лич-
ните доходи и прописите со кои се регулирани. 

Истовремено, за постигнување на поусогласе-
ни текови во репродукцијата на општествените 
дејности, врз селективна основа ќе се обезбеди 
приоритет во задоволувањето -на заедничките пот-
реби на ,науката, здравствената заштита, основно-
то и средното насочено образование. 

Во Републичката самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита ќе се обезбедат сред-
ства во висина од 200 милиони динари за солидар-
но остварување на задолжителните дадови на 
здравствената заштита, 
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Организациите на здружениот труд од основ-
ното и средното насочено дбразоваеие и од соци-
јалната заштита ќе плаќаат придонеси и даноци 
од личните доходи во висина од 50%, а организа-
циите од високото образование, општествената за-
штита на децата, организациите што вршат деј-
ност и заштита на културни блата и од областа на 
сценско-музичките дејности во висина од 70% од 
општата стапка што ќе ја плаќаат организациите 
на здружениот труд и другите корисници на оп-
штествените средства, освен за придонесите за 
пензиско и инвалидско осигурување и за здрав-
ствено осигурување. 

Одделни организации на здружениот труд од 
општествените дејности со посебна одлука на Из-
вршниот совет на Собранието на СР' Македонија 
ќе бидат ослободени од плаќање данок од доход 
со цел за подобрување на нивната економска по-
ложба. 

Со закон нема да се основаат нови самоуп-
равни интересни заедници, а општествено-поли-
тичките заедници и самоуправните интересни за-
едници ќе ги преиспитаат прописите со кои се ут-
врдени правата на корисниците на средства за 
задоволување на општите општествени и на заед-
ничките потреби, можностите за смалување на бро-
јот на самоуправните интересн,и заедници и вра-
ботените во нив, како и за укинување на одделни 
организации на здружениот труд од општествените 
дејности. 

Истовремено, ќе биде неопходно општествено-
политичките заедници и сите самоуправни инте-
ресни заедници да ги усогласат - стапките на зафа-
ќање по основ на даноци и придонеси, согласно со 
договореното ниво. 

10. Вкупните приходи на Републичкиот буџет 
не сметајќи/! ги средствата што се изземени од ог-
раничување согласно со оваа Резолуција ќе рас-
тат најмногу до 11,5% во однос на 1983 година. 

Оо средствата од буџетот на Републиката пок-
рај намирувањето на обврските спрема општестве-
но-политичките заедници, средствата за општона-
родна одбрана и другите обврски во износи , утвр-
дени со одделни закони, во рамки на располож-
ливите средства ќе се финансираат, односно ќе се 
учествува и bio финансирањето на посебни намени 
и програми, ќе се поттикнува развојот на одделни 
дејности во стопанството и ќе се финансира ос-
новната дејност на органите и организациите на 
републичката управа, како и други посебни наме-
ни и тековни обврски. 

Во рамки на материјалните гложности на бу-
џетот, ќе се даде приоритет во обезбедувањето 
средства од кои работните заедници во републич-
ките органи и организации стекнуваат доход, со 
цел за подобрување нивото на личните доходи на 
вработените, 'задржување и привлекување на кад-
ри за квалитетно извршување на работите и ра-
ботните задачи и реализација на Општествениот 
договор за ^заедничките основи и мерила за стек-
нување на доходот на работните заедници на ор-
ганите на управата и заклучоците од одделни со-
бори на Собранието на СР Македонија. 

За финансирање на Програмата за пошумува-
ње на околините, покрај средствата од вишоците на 
каматите на Народната банка на Македонија во 
висина од една третина, Републиката ќе обезбеди 
и други средства во висина од 20 милиони динари. 

Ќе се обезбедат средства за учество во финан-
сирањето на Програмата за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство во износ од 54 милио-
ни динари. 

Програмите за другите активности во земјо-
делството ќе се остваруваат согласно со определ-
бите од тековниот Општествен план. 

11. /Со измените на даночниот систем ќе се из-
едначат и усогласат основните елементи на да-
ночната политика со барањата па Долгорочната 
програма на економската стабилизација. 

Во овие рамки, ќе се применат пропорционал-
ни стапки на данокот од доход и на личните до-
ходи од работен однос, диференцирано по гранки 
и групации и ќе се воведат даночни олеснувања 
со цел даночната политика во поголема мерка да 
биде во функција на економската и социјалната 
политика. 

Со прогресивно оданочување на имотот, прихо-
дите од имотот и на вкупниот приход на граѓа-
ните на поголем доход и други приходи повисоко 
ќе се оданочуваат приходите од доход и другите 
приходи за 'задоволување на општествените потре-
би со цел секој да придонесува во задоволувањето 
на општествените потребр! согласно со своите ма-
териј алии можности. 

Политиката на посебниот данок на промет ќе 
биде во согласност со економската и социјалната 
функција на основниот данок на промет. 

Со воведување на даночни олеснувања, и осло-
бодувања ќе се поттикнува развојот на одделни 
дејности, а во прв ред на земјоделството и малото 
стопанство. Творештвото и пронаоѓаштвото и реа-
лизацијата на научни и технолошки проекти од 
значај за развој на производството ќе имаат по-
себно поволен третман во даночната политика. 

Оо даночната политика ќе се спречуваат сите 
форми на богатење без труд и заедно со други 
мерки ќе се обезбеди отстранување на изворите и 
условите кои овозможуваат богатење на поединци. 
Ќе се извршат соодветни измени и дополнувања 
на прописите, ќе се интензивира и унапреди ра-
ботењето на даночните инспекции, ќе зајакне нив-
ната одговорност и ќе се преземат мерки и ак-
тивности со кои ќе се обезбеди однесување на 
сите во согласност со законите, другите прописи 
и социјалистичкиот морал. 

12. За поуспешна реализација на основните за-
дачи на развојот, особено за' остварување на пред-
виденото производство и услуги, и повисоко ко-
ристење на расположливите потенцијали, ќе се 
создаваат услови за редовно обезбедување на ор-
ганизациите на здружениот труд со неопходен обем 
на трајни извори за обртни средства. . 

За оваа цел, со деловната политика на орга-
низациите на здружениот труд и на деловните 
банки, и со економската политика, ќе се преземаат 
следните мерки и активности: 

— организациите на здружениот труд ќе го 
утврдат потребниот обем на обртните средства за 
1984 година во висина на просечната состојба на 
вредноста на залихите и начинот на нивното обез-
бедување; 

— едновремено, со распределбата на акумула-
цијата ќе се обезбеди издвојување на поголем обем 
на средства во парична форма за покривање на 
потребите со трајни обртни средства, за постигну-
вање повисока усогласеност на порастот на про-
изводството и зголемените потреби за извоз; 

— со цел да се обезбеди порационално корис-
тење на предметите на трудот, организациите на 
здружениот труд ќе се ангажираат за побрза цир-
кулација на финансиските средства, оптимално 
држење на залихи на суровини, репроматеријали 
и готови производи на ниво на работна организа-
ција и за зголемување на коефициентот на вр-
тење на обртните средства; 

— со Одлуката на кредитната политика на 
Републиката и деловната политика на банките ќе 
се обезбеди приоритет при одобрувањето на кре-
дити да имаат пласманите за обезбедување на 
потребните обртни средства за производството на-
менето за извоз, на производството од новите ка-
пацитети и производството на храна. 

Едновремено, деловните банки нема да одобру-
ваат инвестициони кредити за основни средства, 
ако не се обезбедени и. соодветни трајни обртни 

средства за објектот во кој се инвестира. 
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Со одлуки на Извршниот совет на Собранието 
на СРМ и на Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за к,редитирање на побрзиот развој на сто-
пански недоволно развиените краишта поблиску 
ќе се утврдат намените, обемот на средствата и 
начинот на обезбедувањето на делот на средства-
та од Фондот на Федерацијата по основ на задол-
жителен заем и на средствата на Републичкиот 
фонд за користење на трајни обртни средства. 

13. Ќе се продолжи со проширување на мате-
ријалната основа на трудот, при што, инвестициите 
во основни средства ќе се усогласуваат со реално 
расположливите средства. 
i Обемот на вкупните вложувања во основни 
фондови ќе изнесува номинално околу 56,4 мили-
јарди динари што е на пониско реално ниво во 
однос на 1983 година за над 5%, и ќе влијае на 
намалување на нивното учество во општествениот 
производ на околу 18?/о, при што на стопанските 
инвестиции на околу 14%. 

Во рамките на вкупниот обем на инвестициони 
вложувања, околу 16,5 милијарди динари ќе бидат 
насочени за вложувања во нови зафати од кои 
околу 6,6 милијарди динари за изградба на нови 
електроенергетски извори. 

13.1. Во спроведувањето на инвестиционата по-
литика тежиштето на активноста ќе биде насо-
чено КОН: 

(1) Довршување на објектите од енергетиката, 
производството на храна и на инвестиционите за-
фати кои се ориентирани' на извоз. 

Во овие рамки 'средствата ќе бидат насочени 
кон исплата за веќе извршените инвестициони ра-
боти и за довршување на ТЕ „Битола" II со руд-
ник за јаглен, како и други помали реконструкции 
и модернизации во областа на металната и електро-
индустријата и производството на храна. 

(2) Отпочнувањето со градба на нови електроиз-
вори, развој на сточарството пред се на говедар-
ството и овчарството, за набавка на механизација 
за земјоделството, активирање на необработени по-
вршини и нивно приведување во култура, за про-
ширување на производството наменето за извоз, 
како и за развој на малото стопанство. 

Сврзано со ова ќе се подготват критериуми 
за основа на кои поблиску ќе се определат усло-
вите врз кои ќе се остварува инвестиционата ак-
тивност во нови објекти. Овие критериуми ќе ги 
подготви Стопанската комора на Македонија во со-
работка со организациите на здружениот труд. 

При ова, приоритет ќе се даде на инвестициите 
кои се остваруваат со средствата на Фондот на 
Федерацијата, со средствата на Меѓународната бан-
ка за обнова и развој и на вложувањата кои се 
остваруваат во стопа,нски недоволно развиен,ите 
краишта. 

(3) За интензивирање на инвестицио,ните вло-
жувања во стопански недоволно развиените кра-
ишта ќе се зголеми учеството н,а Републичкиот 
фонд во пресметко,вната вредност. Ова ќе се уре-
ди со дополнување на Општествениот договор за 
поттикнување и остварување на поб,рз развој на 
недоволно развиените краишта и за условите и 
критериумите за употреба на средствата од Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
вој на стопански недоволно развиените краишта за 
периодот од 1981 до 1985 година. 

(4) Изградбата на патната мрежа ќе се оства-
рува во рамки на обезбедените средства. 

Вложувањава ќе бидат насочени за одржување 
на постојните патни правци и довршување на за-
почнатите патни правци Прилеп — Битола, Битола 
— О.хрид и Св. Николе — Кадрифаково. ,Истовре-
мено, ќе се отпочне со подготвителни работи свр-
зани со продолжување на изградбата на делни-
цата Нитов Велес - Градско од автопатот „Брат-
ство -Единство ". 

Во железничк,иот сообраќај ќе се прод,олжи 
со електрификација и модернизација на линијата 
Скопје — Гевгелија и проширување и модерниза-
ција на транспортните капацитети. 

Ќе се обезбедат денарски сред,ства од надо-
местокот за патишта во цената на течните гори-
ва за проектите во патната мрежа и за дел од 
сопственото учество во финансирањето на проек-
тите во железничкиот сообраќај за кои се одоб-
рени кредити од меѓународните финансиски ин-
ституции. 

Во поштенско-телеграфско-телефонскиот с,ооб-
раќај средствата ќе се насочат за проширување 
на локалните телеграфско-телефонски капацитети 
во поодделни места и изградба на меѓународни, ма-
гистрални и меѓумесни телет,рафско-телефонски 
системи со нивната пратечка инфраструктура. 

(5) Во општествените дејности средствава ќе 
се насочат кон довршување на инвестициите во 
завршна фаза на градба во основното и средното 
насочено образование, како и за уреду,вање на 
комуналната инфраструктура и зав,ршување на об-
јектите по приоритет според степенот на заврше-
иост и најмалку потребните средства за нивно до-
вршување во Уни,верзитетскиот центар за меди-
цински науки. Истовремено, во здравствената заш-
тита ќе се продолжи и со 'довршување на започ-
натите амбулантно-поликлинички објекти неопход-
ни за примарна здравствена заштита. 

Дел од средствата ќе се насочат за набавка на 
опрема за научно-истражувачката работа, а особе-
но за потребите на апликативните и развојни ис-
тражувачки програми и за неопходна медицинска 
опрема за здравствена заштита. 

Дел од средствата ќе се насочат и за конзер-
вација на објектите од општествените'дејности чи-
ја изградба ќе запре или ќе се одложи. 

13.2. Со соодветни мерки и активности ќе се 
обезбеди поголема мобилност' и насочување на 
расположливата акумулација и кредитниот потен-
цијал на банките при што ќе се поттикнува здру-
жувањето на трудот и средствата за заеднички 
вложувања в,рз доходовни основи и на вложува-
ња' во дејностите од приоритетно значење предви-
дени со оваа Резолуција. 

(1) Деловните банки расположливиот кредитен 
потенцијал ќе го насочуваат кон поддржување на 
приоритетните дејности утврдени со оваа Резолу-
ција. 

- (2) Деловните банки ќе го поттикнуваат штеде-
њето о,д граѓаните и вложувањето на лични сред-
ства од граѓаните во развојот на малото стопан-
ство, како и во станбената изградба. 

. 3̂) Донесувањето на инвестиционите одлуки ќе 
се потпира в,рз критериуми за обезбедување пови-
сок извоз, доход и вработеност, како и поуспешно 
реализирање на политиката на побрз развој на 
стопански недоволно развиените краишта и на по-
драчјето во граничниот појас и определени ридско-
планински реони, а кои не се високо зависни од 
електрична и други видови на енергија и од увоз-
.ни суровини и репроматеријали. 

13.3. Средст,вата на Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот4 развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни пок-
раини во 1984 година ќе се користат за довршува-
ње на инвестициите во градба по веќе одобрените 
кредити и за отпочнување на нови инвестициони 
зафати и тоа: во енергетиката, производството кое 
обезбедува извоз за развој на сточарството, пред 
се, на говедарството и овчарството, за набавка на 
механизација во земјоделството, активирање на 
необработени површини и нивно приведување во 
култура, за развој на комплексот на опрема и трај-
ни потрошни добра, за изградба на системи за 
наводнување, железничкиот и воздушниот сооб-
раќај, за развој на ПТТ' сообраќајот во погранич-
ниот појас и определените ридско-планински рео-
ни. за изградба на сместувачки капацитети за па-
зарни и републички стоковни резерви, во малото 
стопанство и за развој на наменското производство. 
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Износот -на кредитот од средствата на Фондот 
на Федерацијата ќе изнесува како е утврдено со 
Општествениот план на СР Македонија за периодот 
од 1981 до 1985 година, освен за изградбата на 
електроенергетски објекти, одделни дејности и на-
мени во земјоделството и за објекти од наменското 
производство. 

Износот на кредитот од средствата на Фондот 
на Федерацијата за изградба на електроенергетски 
обј,екти и за развој на говедарството и овчарство-
то, за набавка на механизација за земјоделство и 
активирање на необработени површини и нивно 
приведување во култура, ќе изнесува 20% од 
пресметковната вредност. 

Износот на кредитот од средствата на Фондот 
\ на Федерацијата за изградба на објекти од намен-

ското производство ќе биде утврден со посебна 
одлука на Извршниот совет на Собранието (на СР 
Македони ј а 

Со цел за остварување побрз развој на погра-
ничниот појас и определени р,идско-планински ре-
они ќе се насочат 4% од тековниот прилив на 
средствата од Фондот на Федерацијата кои се фор-
мираат по основа на задолжителниот заем. 

За ангажирање на овие средства ќе се зголе-
ми учеството на кредитот до 35% во пресметков-
ната вредност на инвестиции што се остваруваат 
во овие подрачја. 

Ќе се извршат измени и дополнување на За-
конот за условите и начинот на здружување на 
делот од средствата на ,Фондот на Федерац,ијата 
за кредитирање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените републики и автономни по-
краини за остварување на заеднички развојни 
програми во СР Македонија за периодот од 1981 
до 1985 година и ќе се усогласи со политиката 
утврдена со оваа Резолуција. 

14. Со мерките на монетарно-кредитната поли-
тика во 1984 година ќе се настојува да се созда-
ваат услови за надминување на проблемот на не-
ликвиднбста во стопанството, да се отстранува зас-
тојот во производството и да се поттикнува про-
изводството за извоз, извозот на стоки и услуги, 
земјоделското производство и откупот, производ-
ството на енергија, дефицитарните суровини и ре-
проматеријали, пласманот на опрема и постројки 
и неопходните стоковни резерви. 

Со Одлуката за кредитната - политика на Ре-
публиката врз селективна основа ќе се обезбедува 
приоритет на пласманите во трајни обртни сред-
ства и во кредитирање на инвестиционите вложу-
вања во дејностите од приоритетно значење за раз-
вој предвидени со оваа Резолуција. 

Обемот и̂ намените на насочувањето на сред-
ствата од кредитниот потенцијал на деловните бан-
ки ќе бидат утврдени најдоцна до крајот на ја -
нуари 1984 година. 

Во рамките на селективната политика прио-
ритет ќе се даде на извозот на' стоки и услуги; 
подготовките на производството наменето за извоз; 
на производството, откупот и залихите на земјо-
делски производи; тов на стока: за залихи на јаг-
лен; за продажба на домашна опрема на кредит 
во земјата и странство и за увоз на најважните 
дефицитарни суровини. 

За остварување на кредитно-монетарната по-
литика ќе се преземаат следните мерки: 

— банките, до крајот на јануари 1984 година, 
ќе ја утврдат деловната политика во која нагла-
сено место ќе се даде на подобрувањето на лик-
видноста. . Ќе подготват планови на обврските за 
плаќање во земјата и во странство и ќе преземаат 
мер-ки за нивна реализација и зголемување на фи-
нансиската дисциплина; 

— ќе се донесат одлуки за насочување на ште-
дните влогови од Поштенската, штедилница и на 
средствата на општествеиочлолитичките заедници 
во Републиката што се водат како депозит во 
Народната банка на Македонија. 

Средствата од прирастот на депозитите по 
штедните влогови што се формираат при делов-
ните банки и во 1984 година ќе се насочат за кре-
дитирање на индивидуалниот сектор на земјодел-
ството, за развој на малото стопанство, за изградба 
на електроизвори, за кредитирање продажбата на 
опрема, метални конструкции и монтажерски ра-
боти на домашниот пазар и во странство во висина 
утврдена со Општествениот план на СР Македо-
нија за периодот од 1981 до 1985 година. 

За нормализирање на нараснатите должничко-
доверителоки односи, деловните банки ќе израбо-
тат програми за 'репрограмирање на обврските, врз 
основа на критериумите кои ќе бидат договорно 
утврдени, тргнувајќи од политиката на утврдени-
те приоритети. 

Ќе се преиспита поставеноста и системот на 
функционирањето на постојната мрежа на делов-
ните банки во Републиката и врз таа основа ќе се 
подготви програма за окрупнување на деловните 
банки. 

Ќе се настојува на ниво на земјата да се сог-
ледаат и предложат дополнителни мерки и р е т о -
р т а -за подобрување на ликвидноста на стопан-
ството и банките во Републиката. Во овие рамки 
ќе се настојува пред се, да се предложат мерки 
и решенија за одложени плаќања на увезената сто-
ка кога се однесува за увоз на сурова нафта и 
одредени суровини и репроматеријали, поповолни 
услови при користењето на примарната емисија за 
кредитирање на одделни производи од селектив-
ната програма, за забрзување на процесот на уп-
латување на средства од " Фондот на Федерацијата 
кои се формираат по основа на здружување на 
средствата, а кои по оваа основа не ќе се реали-
зираат во текот на годината и за решавање на 
курсните разлики. 

Ќе се настојува Народната банка на Југосла-
вија да изврши отста,пување на дел од кредитите 
од примарната емисија на организациите на здру-
жениот труд на трајно користење, со цел да се 
обезбеди поголема покриеност' на обртните сред-
ства со сопствени извори. 

Со мерките на кредигно-монетарната политика 
ќе се настојува да се поттикнуваат извозниците 
за поефикасна наплата на девизите и нивно вне-
сување во земјата, како и да се оневозможи др-
жење залихи заради зголемување на цените и 
друго. 

СО решенијата во монетарно-кредитниот сис-
тем треба да се овозможи селективен пристап во, 
растежот на мо,нетар,ните агрегати, согласно со 
специфичноста и структурата на . про,изводството 
во одделните републики и автономни покраини. 

il5, Во согласност со материјалните можности 
и во' 1984 година ќе се создаваат соодвет.ни усло-
ви за жи,вот и раб,ота на работните л у ѓ е ' и граѓа-
ните, за нивна материјална и социјална сигурност, 
и ќе се преземаат мерки и активности за забаву-
вање на опаѓањето на животниот стандард и уб-
лажување на социјалните проблеми. 

П р и тоа, мерките на социјалната политика 
т,реба да бидат функција на мобилизација на ра-
ботниците за постигање на повисоки резултати и 
поефикасно користење на општествените средства 
и ќе се настојува да не се нарушуваат принципи-
те на распределбата според резултатите од трудат. 

Едновремено, ќе се создаваат услови животни-
от стандард да биде во директна зависност од ре-
зултатите на трудот, првенствено од зголемува-
њето на производството и продуктивноста на тру-
дот и остварениот доход, а врз основа на начелото 
на солидарност ќе се решаваат соодветни социјал-
ни проблеми и ќе се преземаат мерки за социјална 
заштита. 

Во организациите на ' здружениот труд ќе се 
остварува заштита на животниот стандард и со 
расположливите средства за заедничка потрошу-
вачка врз принципот на заемност и солидарност. 
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Со селективна политика во рамките на про-
сеч,ното ограничување, по вработен може да се ис-
плати, односно потроши, повисок износ на средства 
на заедничка' потрошувачка за одделни работници 
со ниски лични примања по член од семејството. 

Ќе се дава приоритет при вработувањето на 
лицата од домаќинствата со најниски примања по 
член во случаи на исти други услови. Ќе се зго-
леми и надоместокот за време на привремената 
невработеност на корисниците од најзагрозените 
семејства. 

Ќе се обезбедат средства за субвенционирање 
на станарините на носителите на станарското пра-
во, и на потстанарите со ниски приходи по член 
на домаќинство. За субвенционирање на станари-
ните на потстанарите самоуправните органи во 
здружениот труд треба да донесат соодветни од-
луки. 

Ќе се настојува вработените, пензионерите и 
останатите работни луѓе со ниски приходи по 
член во домаќинство да се ослободуваат од пла-
ќање на сите ВИДОЕИ самопридонеси. 

Ќе се зголеми нивото на номиналниот износ 
на социјалната помош на лицата неспособни за 
работа, деца без родител еко старателство, стари 
лица, материјално необезбедени лица итн. 

Со, цел да се заштити стандардот на семеј-
ствата со ниски приходи, при одобрувањето креди-
ти и стипендии за децата во текот на школување-
то понагласено да cev имаат. предвид социјалните 
моменити. 

Додатокот на деца како облик ,на општестве-
на заштита ќе се обезбедува на приближно ист 
број деца како и во 1983 година и истиот ќе се 
усогласува според важечките прописи. 

Правото на пензиско и инвалидско осигурува-
ње ќе го остваруваат зголемен број корисници, 
при што, ќе се врши усогласување на овие при-. 
мања согласно со важечките прописи. 

Старосно осигурување на земјоделците ќе се 
остварува согласно со реалните материјални, мож-
ности. ' 

Во боречко-инвалидската заштита, активноста 
ќе биде насочена кон зачувување и -унапредување 
на стандардот на корисниците на правата од бо-
речко-инвалидската заштита и ќе се обезбеди по-
рационално користење на средствата за оваа на-
мена. 

16. Развојот на општествените дејности ќе се 
остварува. во рамки на договорената политика и 
расположливите материјални можности. 

16.1. Организациите на здружениот труд од оп-
штествените дејности ќе остваруваат и изедначено 
задоволување на заедничките и одделните потреби 
на општеството и работните луѓе и граѓаните1, по-
висок квалитет на услугите и поголем ефект во 
задоволување на потребите врз рационализирање 
на мрежата на организациите на здружениот труд 
во овие дејности и штедење во работењето. При-
тоа, ќе се остварува селективен приод во задово-
лувањето на потребите и утврдувањето на неоп-
ходните приоритети. 

Едновремено, ќе се остварува натамошно јак-
нење' на доходовните односи и развивање на об-
лиците на непосредната размена преку непосред-
но здружување на трудот и средствата и со учес-
тво во заеднички остварен доход. 

(II) Во предучилишното воспитание и образова-
ние ќе се зголемува опфатот на децата од , пред-
училишна возраст со воспитно-образовни форми 
низ воведување пократки и подостапни форми и 
ќе се преземаат мерки за порационално организи-
рање и поквалитетно остварување на неговата вос-
питно-образовна и згрижувачка функција. 

Ќе продолжат активностите за создавање ус-
лови. за поцелосно и поквалитетно остварување на 
задачите на основното воспитание и образование. 

Во насоченото образование ќе се интензивира 
,усогласувањето на образовните прог-рами, бројот и 
структурата на учениците и студентите ,по стру-

ки и занимања со потребите и можностите на здру-
жениот труд, реализирање на започнатите измени 
во средното насочено образование, како и актив-
ностите за подобрување на квалитетот и ефикас-
носта на Воспитно-образовната работа во целина. 

Во овие рамки ќе продолжи реализирањето на 
мерките за рационализација на мрежата во насо-
ченото образование, а особено на високото. 

i(2) Ќе се создаваат услови за позабрзан развој 
на науката и за поефикасна примена на научно-
истражувачките резултати, со цел да се обезбеди 
поголем квалитет во вкупното стопанисување со 
општествени средства, а посебно сврзано со уна-
предувањето на процесот на производството. 

Научно-истражувачката работа ќе се насочува 
пред се,, кон истражување pia домашни извори на 
енергија, развој на домашна технологија, произ-
водство на храна и дефицитарни суровини и др. 

Ќе се остварува поинтензивна и посодржајна 
соработка меѓу стопанството и науката заради уна-
предување и усогласување на развојот на научно-
истражувачката работа . со потребите на здруже-
ниот труд и општеството во целина за заедничко 
преземање мерки и активности за забрзана при-
мена на современата наука и технологија, поголе-
ма рационализација во истражувачката работа 
преку поделба на трудот, специјализација и само-
управна интеграција, како и соработка со на-
учноистражувачки организации во земјата и во 
светот. 

Иновациската дејност како значаен фактор на 
развојот во поголема мерка општествено ќе се 
поддржува и материјално стимулира. 

Заради поуспешно остварување на зацртаните 
правци во развојот на научно-истражувачката деј-
ност потребно е научно-истражувачките организа-
ции, високообразовните организации и развојните 
единици во организациите на здружениот труд ме-
ѓусебно да се поврзуваат врз заеднички програми 
за научно-истражувачката' работа порационално да 
се организират во покрупни научно-истражувачки 
организации во кои ќе ги здружат трудот и сред-
ствата. 

За ефикасно искористување на средствата што 
се издвојуваат за развој на науката ќе се оства-
рува селективност во изборот и реализирањето на 
научните проекти. 

Ќе се пристапи кон изработка на стратегијата 
на научниот и технолошкиот развој. Со зголемена 
Соработка и координација на овие активности со 
другите републики и автономни покраини. 

03) Во културата ќе продолжат активностите 
на програмско насочување на дејностите на орга-
низациите на здружениот труд од областа на кул-
турата и културно-уметничките манифестации. Со 
селективен приод и утврдување приоритети ќе се 
оствари повисок квалитет на услугите и порацио-
нално користење на расположливите средства." 

Во , овие рамки, приоритет ќе се даде на ос-
тварувањето на политиката за рамномерна регио-
нална организација и развој на културните деј-
ности во Републиката преку пошироки комуника-
ции на културните вредности и соодветни обли-
ци на здружување на организациите на,, здруже-
ниот труд од областа на културата, особено во об-
ласта на заштитата на културно-историското нас-
ледство. ' , 

Во рамките на реалните потреби и- можности 
ќе се стимулира творештвото во сите сфери на 
културата. 

Ќе се преиспитаат традиционалните културно 
уметнички манифестации во СР Македонија, вклу-
чувајќи ги и оние од меѓународен карактер, нив-
ниот број, временскиот период на одржување, вре-
гдетраењето, бројот на учесниците и сл. 

i(4) Ќе се создаваат услови за натамошен раз-
вој на системот на јавното и општественото ин-
форм,ирање, притоа од посебно значење е да про-
должи процесот на материјалното и програмското 
зајакнување на средствата за јавно информирање. 
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Информативно пропагандната дејност особено ќе 
биде насочена кон сестрано и ангажирано толку-
вање на целите на Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација и на мобилизација на ра-
ботните луѓе и граѓаните за нејзино доследно спро-
ведување. 

(5) Во физичката култура ќе се создаваат ус-
лови за поусогласени развој со што ќе се овозмо-
ж и натамошно зголемување на активностите пред 
се преку поголемо вклучување на децата и мла-
дината, работните луѓе и граѓаните во спортските 
и спортско-рекреативните активности. 

Едновремено, ќе се обезбеди системот на спорт-
ските натпревари, како и бројот и обемот на сите 
спортски и спортско -р екр е а тиви и манифестации да 
се усогласат со материјалните можности, интереси 
и потреби.. 

(6) Ќе се продолжи со создавање услови за 
унапредување на дејностите ' од техничката кул-
тура и нејзино омасовување меѓу учениците, сту-
дентите и работниците во организациите на здру-
жениот труд. 

(7) Ќе се остварува навремена, порационална 
и поквалитетна здравствена заштита на население-
то во Републиката врз поголема ефикасност и по-
добра организација при укажувањето на здрав-
ствените услуги, а особено во превентивната и 
примарната здравствена заштита. 

Ќе се остварува порационална поделба на 
стручната работа, особено во болничката и специ-
јалистичко-консултатиЕната здравствена заштита. 
Ќе се остварува и рационализација во изградбата, 
опремувањето и кадровското екипирање на здрав-
ствените објекти преку окрупнување на здравстве-
ните региони. 

(в) Во социјалната заштита ќе се обезбедува 
поголема социјална сигурност на сите лица кои 
имаат потреба од социјална заштита, врз поголема 
рационализација и оптимално користење на прос-
торот во организациите на -здружениот труд од 
социјалната заштита. 

Ќе се создаваат услови за- одредена заштита 
преку вониституционални облици, на лица без се-
мејства и семејна грижа како натамошно унапре-
дување на социјалната работа во месните заедни-
ци и ОЗТ со цел постојано следење и согледува-
ње на социо-економската положба на населението, 
вработените и нивните семејства. 

(9) Во општествената заштита на децата ак-
тивноста ќе се насочи кон подобрување на опфа-
теноста на децата во организациите на здружениот 
труд за згрижување и воспитание, создавање ус-
лови за оптимално искористување на постојниот 
простор со развивање и унапредување на вонин-
ституционалните облици на воспитание и образо-
вание како и кон создавање услови за унапредува-
ње и оптимално искористување на капацитетите 
за одмор и рекреација на децата. 

16.2. За остварување на утврдената политика 
во општествените дејности ќе се преземаат след-
ните мерки и активности: 

— ќе се остварува натамошно јакнење на до-
ходовните односи со ширење и збогатување на 
облиците на сте-кнувањето на доходот преку непо-
средно здружување на трудот и средствата и со 
учество во заеднички остварениот доход меѓу ор-
ганизациите од материјалното производство и од 
општествените дејности; 

— ќе се преиспи,таат програмите за работа и 
развој на организациите на здружениот труд од 
одделните општествени дејности од страна на ко-
рисниците на услугите и врз селективна политика, 
ќе се утврдат неопходните и неодложните прио-
ритети ; ( 

— ќе се преиспита мрежата на организациите на 
здружениот труд од општествените дејности и оп-
равданоста од постоењето на одделни организа-
ции на здружениот труд од општествените деј-
ности и ќе се предложат рационални решенија; 

/ - — ќе се преиспита организационата поставе-
ност на самоуправните интересни заедници од оп-
штествените дејности и ќе се преземат мерки за 
рационализација на мрежата, кадрите и опрема-
та и нивно заедничко искористување заради. усо-
гласување на општите општествени и на заед-
ничките потреби со материјалните можности; 

— ќе се настојува да се обезбеди поголема 
примена на економските законитости во општес-
твените дејности, со објективизирање на елемен-
тите на цената на услугите и со утврдување на 
општествени нормативи и стандарди за квалитетот 
на услугите. Едновремено, ќе се утврдат мерки и 
критериуми за економска партиципација при ко-
ристењето на услугите каде што тоа е можно и 
ка ј што може да се остварат определени ефекти 

17. За остварување на политиката на ^ р а м н о -
мерен регионален развој на Републиката и на по-
брз развој на стопански недоволно разв,иените 
краишта, доследно ќе се спроведуваат договоре-
ните мерки и ќе се преземаат други мерки и ак-
тивности. 

Ќе се интензивира процесот на здружување на 
трудот и средствата врз доходовни односи на ор-
ганизациите на здружениот труд на поширокото 
подрачје на Републиката, а особено во стопански 
недоволно развиените ,краишта. 

За оваа цел, Републиката и општините ќе ут-
врдат поттикнувачки мерки од даночната, кому-
налната политика и друго. 

При донесувањето на инвестициони одлуки ќе 
се врши селективен избор на програми, пред се 
на оние кои се извозно ориентирани, за зголему-
вање на производството на храна и програми кои 
се потпираат воз користењето на домашни сурови-
ни и кои обезбедуваат поголема вработеност и до-
ходот по ангажирани средства и не се високо за-
висни од енергија. 

'Со цел за побрз разбој на стопански недовол-
но развиените краишта ќе се подготви комплексна 
програма, со кота, покрај диспер^.ша на погони од 
поголемите организации на здружениот труд, ќе 
бидат содржани и аспекти на развојот и на под-
рачјето на погранич,ниот појас и определените рид-
ско-планински реони, здружувањето на трудот и 
средствата по основа на Фондот на Федерацијата 
и од други средства. 

Средствата на Републичкиот фонд првенстве-
но ќе се насочат за забрзано завршување на ин-
вестициите во т^к и за изградба на објектите за 
кои се о д лагана трантните заради недостиг, на 
средства. Истовремено, активноста на банките тре-
ба да биде насочена и кон одобр-ување на нови 
кредити по досега поднесените барања и кон под-
држување на нови инвестиции и зафати. 

За поттикнување на развојот, на пограничниот 
појас и определените ридско-планински реони дос-
ледно ќе се спроведуваат мерките утврдени со Оп-
штествениот договор за позабрзан развој на опре-
делените подрачја во граничниот појас и ридско-
планинските реони во Републиката. 

18. Ќе се преземат активности за преиспиту-
вање, измени и дополнување на урбанистичките 
планови, заради нивно усогласување со плановите 
за просторниот развој, водејќи при тоа сметка за 
рационално користење на обработливото земјиште, 
како и за реконструкција на старите градски де-
лови. 

Ќе продолжи следењето на квалитативните и 
квантитативните промени на земјиштето, водата и 
воздухот и ќе се изврши договарање и спогодува-
ње меѓу организациите на здружениот труд за 
рационално заедничко користење на опремата и 
учество во работата, како и за зголемување на 
бројот на мерните места и мострите, 
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Заради заштита на човековата околина, 'неоп-
ходно е 'организациите на здружениот труд да 
преземаат мерки и активности за остварување на 
обврските утврдени со прописите и да обезбедат 
функционирање и одржување на постојните и из-
градба на нови системи за пречистување на от-
падните материи. 

19. Активноста во развојот на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита ќе биде на-
сочена кон натамошна модернизација и оствару-
вање на задачите кои непосредно придонесуваат 
за јакнење на вкупната одбранбена способност на 
земјата и развивање на системот на општествената 
самозаштита, како трајна и уставна функција и 
составен дел на редовната дејност на секој субјект. 

Во територијалната одбрана приоритет ќе се 
даде на натамош,ното јакнење на борбената обука, 
набавката на посовремено оружје и опрема и на 
уредување на територијата и изградба на мага-
цински простор. 

Ќе се продолжи со натамошно материјал:но-
техничко о-премз^вање, омасовување и обучување 
на единиците и штабовите на цивилната заштита, 
опремување и оспособување на службата за наб-
људување и известување и на врските за раково-
дење. 

Ќе се интензивираат активностите сврзани со 
остварувањето на подготовките на стопанството и 
општествените дејности заради нивно оспособување 
за вршење на дејноста во услови на вој,на. 

Преку поголемо ангажирање и модернизација 
па постојните, и со вклучување на нови капаци-
тети, ќе се оствари зголемен обем и асортиман на 
производството и вршење на услуги за потребите 
на вооружените сили. 

Во општествената самозаштита активноста ќе 
биде насоч.ена кон остварување на непосредно 
учество на работните луѓе и граѓаните ^ во орга-
низациите на здружениот труд, месните заедници 
и во другите самоуправни организации и заедни-
ци во остварувањето да мерките на одбранбено-
заштитниот механизам зарад,и заштита на устав-
ниот поредок, спротивставување на дејствувањето 
на внатрешниот и надворешниот непријател, акти-
вирање на сите самоуправни механизми за зголе-
мување на одговорноста и дисциплината во одбра-
ната на системот на социјалистичкото самоуправу-
вање и натамошно развивање на 'самоуправните 
процеси во остварувањето на Долгорочната прог-
рама за економска стабилизација. 

Во рамките на безбедноста ќе се остварува на-
тамошна модернизација на опремата и специјал-
ните средства за посебни намени и ќе се врши 
оспособување и обучз^вање на органите за внат-
решни работи и за извршување на нив,ната функ-
ција и во најсложени мирновременски и воени 
услови. 

Финансирањето на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита ќе, се остварува спре-
ма утврдената политика за создавање на матери-
јални и други услови за остварување и развој на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита. 

Сите носители на планирањето, тргнувајќи од 
г определбите на Долгорочната програма за економ-
ска стабилизација и потребата од усогласување на 
развојот утврден во плановите з,а овој петгодишен 
период со барањата на стабилизација, имајќи ги 
предвид остварените резултати, присутните проб-
леми и неповолните тенденции во општествената 
репродукција и раководејќи се од насоките на по-
литиката на општествено-економскиот развој на 
СР Македонија утврдени со оваа Резолуција, во 

своите резолуции и програми за работа и развој 
поблиску ќе ги утврдат задачите и мерките за ак-
ција во 19(84 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ,КА 
РЕПУБЛИКА ' МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3520 ' 
28 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 'здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Сервет Салиу, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

572. 

Врз основа на член 376, став 1, ал,инеја б од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социј алистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
З(А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИ-
НИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1984 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за привремена забра-
на' на располагањето ро дел од општествените 
средства на општините, Републиката и на самоуп-
равните интересни заедници од општествените деј-
ности за потрошувачката во 1984 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, 'Соборот на општините 
и Општествено-полит,ичкиот собор, одржани на 28 
декември 1983 година. 

Бр. 08-3519 
28 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н . 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМО-
УПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧ-

КАТА ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се уредува привремената забра-

на на располагањето со дел од општествените 
средства утврдени со Законот за привремена заб-,, 
рана на располагањето со дел од општествените 
средства на општествено-политичките заедници и 
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на самоуправните интересни заедници од општес-
твените дејности за потрошувачката во 1984 годи-
на („Службен лист на СФРЈ", бр. 70/83) и се опре-
делува селективен пораст на средствата на буџе-
тот на општините, Репу.бликата и на самоуправ-
ните интересни заедници од општествените деј-
ности. 

Член 2 
Забраната на располагањето .со дел од сред-

ствата на општините, Републиката и на самоуправ-
ните интересни заедници од- општествените деј-
ности за потрошувачката во 1984 година се утвр-
дува во процент на можен пораст на приходите 
во однос на потрошувачката утврдена со закон, 
со исклучок на остварените приходи од население-
то' и -тоа: 

— приходите на општинските буџети, 
заедно со дополнителните средст-
ва од Републиката до 1?6,0% 

— приходите на Републичкиот бу-
џет заедно со дополнителните 
средства од Федерацијата до 11,5% 

— Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за основно обра-
зование до 19,0% 

— 'Републичката заедница на насо-
ченото образование до 20,2% 

— Републичката заедница на науч-
ните дејности ' до 28,4% 

— Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за општествена 
заштита на децата до 23,7% 

— Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за социјална заш-
тита до 24,0% 

— Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија 
(без средствата за пензии и ин-
валиднини со додатоци и придо-
неси) до 16,0% 

— општинските самоуправни инте-
ресни заедници за здравство и 
здравствено осигурување до ,22,2% 

— општинските самоуправни инте-
ресни заедници за општествена 
заштита на децата до 17,8% 

— општинските самоуправни инте-
рес,ни заедници за основно обра-
зование, заедно со дополнителни-
те средства од Републичката са-
моуправна интересна заедница за 
основно образование до 19,0% 

' — општинските самоуправни инте-
ресни заедница за култура до 17,0'% 

— општинските самоуправни инте-
ресни заедници за физичка кул-
тура до 16,0%) 

— општинските самоуправни инте-
ресни заедници за вработување до 18,8% 

— општинските самоуправни инте- , 
ресни заедници за социјална заш-
тита до 23,7% 

Член 3 
Во Републичката самозчгравна интересна за-

едници за" здравство ќе се обезбедат до 200 мили-
они динари за солидарно остварување на задол-
жителните видови здравствена заштита на насе-
лението. 

Член 4 
Со самоуправни спогодби меѓу општинските 

самоуправни интересни заедници од општествени-
те дејности, најдоцна до крајот на месец јануари 
1984 година, можат да се определат и поинакви 
проценти од утврдените во член 2 на овој Закон, 
со тоа што вкупниот износ да не го надмине доз-
волениот пораст на средствата утврден со овој за-
кон. 

Член 5 
Се овластува републичкиот „секретар за фи-

нансии, по потреба, да донесе поблиски прописи 
за примената на овој закон. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1984 година. 

573. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗА-
ЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 

Се прогласува Законот за обезбедување и на-
сочување на средствата за поттикнување на раз-
војот на земјоделското производство и за компен-
зација на цената на некои прехранбени производи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 декември 1983 го-
дина. 

Бр. 08-3484 
28 декември 1983' година 

Окопј е 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМ-

ПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот на обезбе-

дувањето и насочувањето на средствата за поттик-
нување на развојот на земјоделското производ-
ство и за компензација на цената на некои прех-
ранбени производи. 

Член 2 
Средствата за намените од член 1 на овој закон 

се обезбедуваат со издвојување на дел од дохо-
дот на организациите на здружениот труд. 

Член 3 
Средствата се користат за: 
— премии за пченица, 'рж, сончоглед, масло-

дајна репка, соја, шеќерна репка и млеко; 
. — учество во финансирањето на некои актив-

ности за поттикнување на производството ,на млеко; 
— компензација на цената на минерални ѓуб-

рива; 
— компензација на цената на некои прехран-

бени производи; 



З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА 

ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
("Службен весник на СРМ" бр.37 од 30 декември 1983 г.) 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот на обезбедувањето и насочувањето на средствата за 

поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои 
прехранбени производи. 

Член 2 
Средствата за намените од член 1 на овој закон се обезбедуваат со издвојување на дел од 

доходот на организациите на здружениот труд. 
Член 3 

Средствата се користат за: 
— премии за пченица, 'рж, сончоглед, маслодајна репка, соја, шеќерна репка и млеко; 
— учество во финансирањето на некои активности за поттикнување на производството на 

млеко; 
— компензација на цената на минерални ѓубрива; 
— компензација на цената на некои прехранбени производи; — покривање на курсни разлики 

за увоз на пченица и сурово масло за јадење, и 
— надоместок на дел од каматата по кредитите во земјоделството. 

Член 4 
Средствата ќе се користат според Годишната програма што ја донесува Собранието на СР 

Македонија. 
Со Годишната програма се утврдуваат поблиските намени како и критериумите и услугите за 

користење на средствата. 
За извршување на Годишната програма се грижи Извршниот совет на Собранието на СР 

Македонија. 
Член 5 

Средства издвојуваат основните организации на здружениот труд, работните организации 
кои во својот состав немаат организации на здружен труд, земјоделските и други задруги, 
договорните организации на здружениот труд, работните заедници што во организациите на 
здружениот труд вршат определени работи од заеднички интерес за основните организации во 
нивниот состав, работните заедници што таквите работи ги вршат за земјоделска и друга 
задруга, деловните заедници, банките, заедниците за осигурување имоти и лица и други 
финансиски организации и други форми на здружување на трудот и средствата (основна 
организација и друга самоуправна организација и заедница), кои во Одлуката за единствена 
класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", број 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82) се 
распоредени во областа од 01 до 11, и во областа 12, подгрупа 120363 — Изнајмување и 
дистрибуција на филмови. 

—Средства за намената од член 1 на овој закон издвојуваат и основните организации и 
другите самоуправни организации и заедници чие седиште се наоѓа во друга социјалистичка 
република или социјалистичка автономна покраина за доходот што го остваруваат во делот од 
организацијата, односно заедницата, која трајно врши дејност на територијата на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Под трајно вршење на дејноста се подразбира вршење на дејноста најмалку 6 месеци, 
односно 3 месеци — ако дејноста се врши сезонски. 

Член 6 
Основица за издвојување на средствата од член 2 на овој закон претставува основицата за 

1 



пресметување на данокот од доход на организациите на здружениот труд. 
i Член 7 
I Обврзниците од член 5 на овој закон, пресметуваат и ги издвојуваат средствата по стапка од 

1,5% и од основицата утврдена со член 6 на овој закон, освен обврзниците што издвојуваат 
ј средства по следниве стапки и тоа: 

— по стапка од 3,5% и обврзниците од областа 07-Трговија, гранката 0703-Надворешна 
трговија; 

— по стапка од 3% — обврзниците од областа 11 — Финансиски, технички и деловни услуги, 
освен гранката 1105-Геолошки истражувања; 

— по стапка од 2% — обврзниците од областа 07-Трговија, гранката 0702-Трговија на 
големо, освен подгрупата 0702127-ЈТекови и санитетски материјал; 

— по стапка од 1% — обврзниците од областа 01-Индустрија и рударство гранките: 0122-
Производство на режана граѓа и плочи, 0123-Производство на финални производи од дрво, 
0130-Производство на прехранбени производи, областите 02-Земјоделство и рибарство, 03 -
Шумарство, 04-Водостопанство, 05-Градежништво, од областа 06-Сообраќај и врски гранката 
0601-Железнички сообраќај, од областа 07-Трговија групата 07011-Трговија на мало со 
прехранбени производи и подгрупата 070227-Лекови и санитетски материјал, областа 08-
Угостителство и туризам, к 

— по стапка од 0,10% — обврзниците од областа 01-Индустрија и рударство од подгрупата 
010102-Производство на термоелектрична енергија и гранката 0102-Производство на јаглен. 

Член 8 
Средствата од член 2 на овој закон се уплатуваат на посебна републичка сметка — Средства 

за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на 
некои прехранбени производи. 

Член 9 
Во однос на пресметувањето и уплатувањето на средствата се применуваат одредбите од 

Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд. 
Член 10 

Републичкиот секретар за финансии, по потреба, ќе донесе поблиски прописи за начинот на 
пресметувањето и уплатувањето на средствата. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 

Социјалистичка Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 
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— покривање на курсни разлики за увоз на ^ 
пченица и сурово масло за јадење, и 

— надоместок на дел од каматата по креди-
тите,во земјоделството. 

Член 4 
Средствата ќе се користат според Годишната 

програма што ја донесува Собранието на СР Ма-
кедонија. 

Со Годишната програма се утврдуваат поблис-
ките намени како и критериумите и услугите за 
користење на средствата. 

За извршување на Годишната програма се гри-
жи Извршниот совет на Собранието на ОР Маке-
донија. 

Член 5 
Средства издвојуваат основните организации' 

на здружениот труд, работните организации кои 
во својот состав немаат организации на здружен 
труд, земјоделските и други задруги, договорните 
организации на здружениот труд, работните заед-
ници што во организациите на здружениот труд 
рршат определени работи од заеднички интерес за 
основните организации во нивниот состав, работ-
ните заедници што таквите работи ги вршат за 
земјоделска и друга задруга, деловните заедници, 
банките, заедниците за осигурување имоти и лица 
и други финансиски организации и други форми 
на здружување на трудот и средствата (основна 
организација и друга самоуправна организација и 
заедница), кои во Одлуката за единствена класи-
фикација на дејностите („Службен лист на СФРЈ", 
број 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82) се распоредени во 
областа од 01 до 11, и во областа1 12, подгрупа 
120363 — Изнајмување и дистрибуција на филмови. 

Средства за намената од член 1 на овој закон 
издвојуваат и основните организации и другите са-
моуправни организации и заедници чие седиште се 
наоѓа во друга социјалистичка република или со-
цијалистичка автономна покраина за доходот што 
го остваруваат во делот од организацијата, однос-
но заедницата, која трајно врши дејност pia тери-
торијата на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Под трајно вршење на дејноста се подразби-
ра вршење на дејноста најмалку 6 месеци, односно 
3 -месеци — ако дејноста се врши сезонски. 

Член 6 
Основица за издвојување на средствата од член 

2 на овој закон претставува основицата за пресме-
тување на данокот од доход на организациите на 
здружениот труд. 

Член 7 . , 
Обврзниците од член 5 на овој закон, пресме-

туваат и ги издвојуваат средствата по Стапка од 
3,5% од основицата утврдена со член 6 на овој за-
кон, освен обврзниците што издвојуваат средства 
по следниве стапки и тоа: 

— по стапка од 3,5%) обврзниците од областа 
07-Т'рговија, гранката 0703-Надворешна трговија; 

— по стапка од 3% — обврзниците од областа 
"Л — Финансиски, технички и деловни услуги, ос-
вен гранката 1105-Геолошки истражувања; 
- — по стапка од 2% — обврзниците од областаv  

07-Тртовија, гранката 0702-Трговија на големо, освен 
подгрупата 0702I2I7-Лекови и санитетски материјал; 

— по стапка од 1% — обврзниците од областа 
01-Индустрија и рударство гранките: 0122-Произ-
водстзо на - режана граѓа и плочи, 0123-Производ-
.ство на финални производи од дрво, 0130-Произ-
водство на прехранбени Производи, областите 02-
Земј одел ство и рибарство, 03-Шумарство, 04-Водо-
стопанство, 05-Градежништво, од областа 06-Сооб-
раќај и врски гранката 0601-Железнички сообра-
ќају од областа 07-Трговија групата 07011-Трговија 

на мало со прехранбени производи и подгрупата 
070227-Лекови и санитетски материјал, областа 
08-Угостителство и туризам, и 

— по стапка од 0,10% — обврзниците од об-
ласта 01-Индустрии а и рударство од под групата 
010102-Производство на термоелектрична енергија 
и гранката' 0102-Произѓводство на јаглен. 

Член 8 
Средствата од член 2 на овој закон се уплату-

ваат на посебна републичка сметка — Средства за 
поттикнување на развојот на земјоделското про-
изводство и за компензација на цената на некои 
прехранбени производи. 

Член 9 
Во однос на пресметувањето и уплатувањето 

на средствата се,/ применуваат одредбиве од Зако-
нот за данокот од доход на организациите на здру-
жениот труд. 

Член 10 
Републичкиот секретар за финансии, по пот-

реба, ќе донесе поблиски прописи за начинот на 
пресметувањето и уплатувањето на средствата. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1984 година. 

574. 

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 СИС-
ТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ 

И РЕПУБЛИКАТА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на' Законот за системот на финансира-
њето на општините и Републиката, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1983 година. 

Бр. 08-3511 
28 декември 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
, Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО 

НА ОПШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Во Законот за системот на финансирањето на 

општините и Републиката („Службен весник на 
СРМ", бр. 44/77), во член 6, ставот 2 се брише. 

Члбн 2 
Во член 16, став 1 зборот „овој" се брише. 
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Член 3 
Во "член 22, член 44, став 1, член 62, член 63, 

став 1 и 2, и во член 71 зборовите: „,надлежниот 
орган за буџетот" се заменуваат со зборовите: „ор-
ганот ,на управата надлежен за работите на ф и -
нансиите". 

Член 4 
Член 23 се менува и гласи: 
„Одредбите на овој закон се однесуваат и на 

Градот Скопје, доколку со одделен закон не е по-
инаку определено." 

Член 5 
Во член 24, точка а),, потточка 1 зборот „на" 

се заменува со зборот „од". 

. Член 6 
Во член 25, точка а), потточка 1 зборот „на" 

се заменува со зборот „од", а по потточката 6 се 
додаваат две нови потточки кои гласат: 

6-а — данок на приходи од имот, 
б-б — данок на добивка од игри на среќа". 

Член 7 
Член 30 се менува и гласи: 
„Нацртот на буџетот го изготвува органот на 

управата ^ надлежен за работите ,на финансиите 
врз основа на: планот на приходите; програмите 
за работа на органите на управата со плановите 
на потребните средства за нивното извршување; 
потребите од обезбедување на средства на орга-
низациите што вршат работи од општ интерес за 
општината, односно Републиката за кои средства 
се обезбедуваат во буџетот за извршување на оп-
ределени задачи или вршење на дејности; на оп-
штествено-политичките и општествените организа-
ции за кои средства се обезбедуваат во буџетот; 
на самоуправ,ните интересни заедници на кои им 
се обезбедуваат средства во буџетот во согласност 
со посебен закон, односно со одлука на собранието 
на општината, како и потребите на носителите на 
средствата за посебни намени што се финансираат 
од буџетот". 

Член 8 
Во член 37, ставот 1 се менува и гласи: 
„,Извршувањето на буџетот се врши со одде-

лен закон, односно одлука." 

Член 9 
Членовите 40 и 42 се бришат. 

Член 10 
Во член 41 зборовите: „може да" се заменуваат 

со зборовите: ,.по правило". 

Член 11 
Во член 43. став 1, ред 4 зборовите: „старе-

шината на тој орган како наредбодател" се заме-
нуваат со зборовите: „функционерот кој раководи 
со органот што е. корисник на средствата нa^ бу-
џетот". 

Во став 2 зборовите: „старешината на органот" 
се заменуваат со зборот „функционерот кој рако-
води со органот". 

Член 12 
Во член 44, став 1 зборовите: „извештај за 

извршување на буџетот" се заменуваат со зборо-
вите: „повремени извештаи". 

Став 2 се брише. 

Член 13 
Во член 45, став 3 зборовите: „старешината 

на надлежниот орган за буџетот" се заменуваат 
со зборовите: „функционерот кој раководи со ор-
ганот на управата надлежен за работите на фи-
нансиите". 

,Член 14 
Глава „IV Завршна сметка за извршување на 

буџетот" со членовите 46 до 51 се менува и гласи: 

„IV Завршна сметка за извршување на бу-
џетот. 

Член 46 
За извршување на буџетот, по истекот на го -

дината за која е донесен, се донесува завршна 
сметка за извршување на буџетот. 

Завршната сметка за извршување на буџетот 
ја донесува собранието на општината, односно на 
Републиката. 

Член 47 
Завршната сметка за извршување на буџетот 

се состои од општ и посебен дел. 
Во општиот дел на завршната сметка за из-

вршување на буџетот се искажуваат: вкупниот из-
нос на планираните и остварените приходи; вкуп-
ниот износ на планираните и остварените расходи; 
износ на издвоените средства во постојаната ре-
зерва; разликата меѓу остварените приходи и рас-
ходи и распоредот на остварените вишоци на при-
ходи, односно начинот на покривањето на дефи-
цитот на буџетот. 

Општиот дел на завршната сметка за извршу-
вање на буџетот содржи и биланс за извршување 
на буџетот во кој се 'искажуваат планираните и 
остварените приходи по видови и нивниот распо-
ред по намени, одредби за висината на ненамире-
ните обврски и состојби на постојаната резерва на 
општината, односно на Републиката. 

Посебниот дел на завршната сметка за извр-
шување на буџетот го содржи, ѕбо рамките на 
извршувањето на буџетот, планираниот и изврше-
ниот распоред на приходи по корисници и носи-
тели на Средства по основи и поблиски намени, на 
начин искажан во посебниот1 дел на буџетот. 

Кон Завршната сметка за извршување на бу-
џетот се прилага и извештај ' за извршувањето на 
буџетот. 

Член 48 
Предлогот на завршната сметка за извршува-

ње на буџетот го изготвува органот на управата 
надлежен за работите на финансиите, најдоцна до 
15 март во годината за претходната година, врз ос-
нова на податоците од книговодствената евиден-
ција за извршување на буџетот и податоците за 
користењето на средствата на посебните сметки. 

Член 4Ѕ 
Службата на општественото книговодство е 

должна да- изврши преглед на завршната сметка 
за извршување на буџетот и да достави извештај 
на органот на управата надлежен за работите на 
финансиите најдоцна до 30 март. 

Член 50 
П,редлогот на завршната сметка за извршува-

ње на буџетот го утврдува извршниот совет на 
собранието на општината, односно на Републиката 
и заедно со извештајот на Службата на општес-
твеното книго водство од член 49 на овој закон го 
доставува на собранието на општината, односно на 
Републиката. 

Член 51 
Општиот дел на завршната сметка за извршу-

вање на буџетот се објавува на начинот на кој 
се објавуваат законите, односно одлуките на соб-
ранието на општината." 

Член 15 
Во член 52, ставот 5 се менува и гласи: 
„Во основицата за пресметување на средствата 

за постојаната резерва, според став 1 на овој член, 
не влегуваат, средствата што општината односно 
Републиката ги дава на друга општествено-поли-
тичка заедница, односно самоуправна интересна 
заедница". 
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Член 16 
Во член 53, став 1, точка 2, ред 5 по зборот 

„штетници" се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „за отстранување на последиците од поп-
лави, пожари, земјотреси и други елементарни не-
погоди". 

По ставот 3 се додава нов став, кој гласи: 
„По исклучок,, средствата од постојаната ре-

зерва можат да се користат и за позајмици на 
други општествено- политички заедници или на са-
моуправни интересни заедници за намирување на 
други потреби од општ општествен интерес, со 
рок на враќање до две години. 

Член 17 
Член 72 се менува и гласи: 
„Заради обезбедување законитост' во пресме-

тувањето и уплатувањето на приходите во буџетот 
на општините, односно Републиката и наменското 
користење на буџетските средства органот на уп-
равата надлежен.за работите на финансиите врши 
управен надзор. 

Ако во постапката на управниот надзор се ут-
врдат незаконитости, органот од став 1 на овој 
член ќе донесе решение за остранување на неза-
конитостите, односно ќе поднесе пријава до над-
лежниот орган за преземање мерки поради повре-
да на важечките прописи". 

Член 18 
Член 73 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретар за финансии по пот-

реба донесува поблиски прописи за начинот на 
изготвувањето на буџетот и изготвувањето на за-
вршната сметка за извршување на буџетот". 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

575. 

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 

ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

,Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за општествениот правобра-
нител на самоуправувањето," 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот - труд ќ Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 28 декември 1983 го-
дина. 

Бр. 08-3506 
28 декември 1983 година 

Скопје 

Претседател ч 
на Претседателството на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИ-

ТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Член 1 
Во Законот за општествениот правобранител 

на самоуправувањето („Службен Бесник на СРМ" 
број 47/75 и 6/811'), во член 12 зборовите: „освен ако 
повредата на општествената сопственост се врши 
преку акт или дејствие со кое е заснован правен 
однос со трето л.ице" се бришат. 

Член 2 
Во член 16 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Кога е поднесено барање од став 1 на овој 

член, актот или дејствието не може да се извр-
шува додека надлежниот суд односно другиот 
надлежен орган не донесе одлука по поднесеното 
барање." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 3 
Во член 17 став 1 по зборовите: „самоуправно 

здружениот труд" се става точка, а зборовите до 
крајот на реченицата се бришат. 

Став 2 се брише. 
Досегашниот став, 3 станува став 2. 

Член 4 
Во член 18 став 1 по зборовите: „на органите 

на управувањето" се додаваат зборовите: „односно 
собир на работниците", а по зборовите: „на овлас-
тениот орган" се додаваат' зборовите: „односно со-
бирот на работниците". 

Во ставот 2 по зборот „седница" се додаваат 
зборовите: „односно собир". 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Ако мислењето од став 2 на овој член не би-

де доставено во рок од 15 дена од применото бара-
ње општествениот правобранител на самоуправу-
вањето може самиот да ја свика седницата, однос-
но собирот од став 1 на овој член". 

Член 5 , I 
Во член 19 по зборовите: „се должни" се дода-

ваат зборовите: „веднаш, а најдоцна во рок од 30 
дена од денот на поднесениот предлог". 

Член 6 
Во член 27 став 1 по зборот „права" се дода-

ваат зборовите: „на работните луѓе". 

Член 7 
Во член 35 став 1 точката на крајот се брише 

и се додаваат зборовите: „и од Републичкиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето". 

Член 8 
Во член 36 став 1 по зборот „има" се дода-

ваат зборовите: „еден или повеќе", а зборот „за-
меник" се заменува со зборот „заменици". 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Бројот на замениците на Републичкиот оп-

штествен правобранител на самоуправувањето го 
утврдува Собранието на Социјалистичка Ре-публика 
Македонија". 

Во ставот 2, кој станува став 3 зборот „замени-
кот" се заменува со зборот „Замениците", а зборот 
,,го" се заменува со зборот „ги". -

Член 9 
Член 37 се брише. 

Член 10 . 
Во член 38 став 1 по зборот „има" се додаваат 

зборовите: „еден или повеќе", а зборот „заменик" 
се заменува со зборот „заменици". 
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По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Бројот на замениците на општинскиот опште-

ствен правобранител на самоуправувањето го ут-
врдува собранието на општината, односно собрани-
јата на две или повеќе општини". 

Во ставот 2 кој станува ст,ав 3, зборот „заме-
ник" се заменува со зборот „замениците", а збо-
рот „го" се заменува со зборот „ги". 

Член 11 
Член 39 се брише. 

Член 12 
Во- член 40 се додава нов став 1 кој гласи: 
„Заменикот на ч општествениот правобранител 

на самоу-правувањето ги врши работите што ќе му 
ги определи општествениот правобранител на са-
моуправувањето". 

Во ставот 1, кој станува став 2 по точката се 
додаваат зборовите: „Ако општествениот правобра-
нител на самоуправувањето има повеќе заменици, 
го заменува заменикот што тој ќе го определи". 

Ставовите 2 и 3 се бришат. 

Член 13 
Во член 41 ставот 1 се брише. 
Во ставот 2, кој станува став 1 зборот „помош-

ник" се заменува со зборот „заменик", по зборот 
„правник" се става запирка, а зборовите: „со поло-
жен правосуден испит, кој е" се бришат. 

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„До исклучок од став 1 на овој член, доколку 

има повеќе заменици, еден од замениците на оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето 
може да биде именуван државјанин на СФРЈ со 
завршен економски факултет кој ги исполнува 
другите услови од став 1 на овој член". 

Член 14 
Во член 42 ставот 1 се менува и гласи: 
„Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето се именува запереме од четири години и 
може да биде именуван најмногу двапати едно-
подруто на истата функција". 

Во ставот 2 зборот „помошникот" се заменува 
со зборот „заменикот". 

Член 15 
Во член 44 ставот 3 се брише. 

Член 16 
По член 46 се додава нов член 46-а кој гласи: 

„Член 46а 
Службеното својство на општествените право-

бранители на самоуправувањето и на нивните за-
меници се докажува со легитимација. 

Легитимацијата на општествените правобрани-
тели на самоуправувањето и на нивните заменици 
им ја издава Републичкиот општествен правобра-
нител на самоуправувањето. 

Се овластува Републичкиот општествен пра-
вобранител ,на самоуправувањето да го пропише 
образецот на легитимацијата и да ја води евиден-
цијата на издадените легитимации". 

Член 17 
Во член 51 во став 1, точката на крајот се 

брише и се додаваат зборовите: „,како и други 
стручни соработници кои имаат завршено високо 
образование". 

Член 18 
Член 54 се менува и гласи: 
„Програмата за работа на општествениот пра-

вобранител на самоуправувањето ја донесува оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето 
по пр,ибавено мислење од работната заедница и му 
ја поднесува на собранието на соодветната опште-
ствено нполитичк а заедница на усвојување". 

Член 19 
Член 55 и 56 се бришат. 

Член 20 
Во член 44 став 1, член 47 став 1, 2 и 5, член 

48 став 1 и 2, член 49 став 1 и член 53 зборовите: 
,/и помошник" се бришат, а запирката пред зборот 
„неговиот" се заменува со сврзникот „и". 

Во член 44 став 2 и член 47 став 2 и 3 збо,ро-
вите „и помошникот" се бришат. 

Член 21 
По член 60 се додава нова глава IV „Казнени 

одредби" со два нови члена 60а и 606 кои гласат: 

Глава IV 
„Казнени одредби 

Член 60а 
Оо парична казна до 50.000 динари за прекр-

шок ќе се казни самоуправна и друга организација 
и заедница што не го известила општествениот 
правобранител на самоуправувањето во рокот ут-
врден со член 19 на овој закон. ' 

Член 606 
Со парична казна до 5.000 денари за прекршок 

ќе се казни одговорното л,ице во самоуправна и 
друга организација и заедница ако: 

— не се јави на поканата на општествениот 
правобранител на самоуправувањето заради дава-
ње изјави и потребни известувања во постапката 
за утврдување повредата на самоуправните права 
на работните луѓе и на општествената сопственост 
(член 20 став 3); 

— го оневозможи општествениот правобрани-
тел на самоуправувањето да изврши увид во деј-
носта и документацијата. на самоуправните и дру-
ги организации и заедници (член 21 став 2); 

— не ги достави потребните (известувања и по-
датоци односно не му ги стави на увид, самоуп-
равните акти на општествениот правобранител: на 
самоуправувањето (член 21 став 2)". 

Член 22 
Досегашната глава IV „Преодни и завршни од-

редби" станува глава V. 

Член '23 
По член 64 се додаваат два нови члена 64а и 

646 кои гласат: 

„Член 64а 
Општествен правобранител на самоуправување-

то кој на денот на влегувањето во сила на овој 
закон, на таа функција поминал повеќе од 4 го-
дини, мандатот му трае до истекот на времето за 
кое е именуван и не може повторно да биде име-
нуван на истата функција. 

Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето кој на денот на влегувањето во сила на 
овој закон, на таа функција поминал помалку од 
четири години, мандатот му трае до истекот на че-
тири години од денот на именувањето и може да 
биде именуван уште еднаш на истата функција. 

Член 646 
Помошникот на општествениот правобранител 

на самоуправувањето кој на денот на влегувањето 
во сила на овој закон е затекнат на оваа функ-
ција, а нема да биде именуван за заменик според 
одредбите на овој закон, продолжува да работи 
како помошник на општествениот правобранител 
на самоуправувањето до истекот на мандатот за 
кој е именуван". 
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Член 24 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ да утврди пречистен текст 
на Законот за општествениот правобранител на са-
моуправувањето. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

576. 

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 НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
ИЗВОЗОТ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за обезбедување средства за поттикнување 
на извозот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 декември 1983 го-
дина: ' 

Бр. 08-3485 
28 декември 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 

ИЗВОЗОТ 

Член 1 
Во Законот за обезбедување средства за пот-

тикнување на извозот („Службен весник на СРМ", 
број 7/83), во член 5 стапката ,.2,5" се заменува со 
стапка „0,5". 

Член 2 
Во член 10 и член 12 бројката ,Д983" се за-

менува со бројката „1984". 

' Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од ' 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република, Македонија", а ќе се 

'применува од 1 јануари 1984 година. 

577. 

Врз основа на член 71 од Законот за девизно-
то работење и кредитните односи оо странство 
(„(Службе,н лист на СФРЈ", број 23/83), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 28 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕ-

ПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1984 
ГОДИНА 

Член 1 
За потребите на Републиката и на општините 

во 1984 година, се утврдува вкупен износ на де-
визи во денарска противвредност од 1.280.000.000 
динари, сметано по курсот од 124,8 динари за еден -
САД долар. 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа Одлука се рас-

поредуваат за: 
1. стоковни плаќања 
2. нестоиовни плаќања 
3. отплата на ануитети 
4. непредвидени и недовол-

но предвидени расходи 
девизна резерва) 

Член 3 
Средствата се обезбедуваат од девизите што 

основните организации на здружениот труд ги за-
држуваат според член 68 од Законот за девизното 
работење и кредитните односи со странство. 

Ч л ен 4 
Износот на девизите и правото на купување 

на девизи за потребите на општините и Републи-
ката, односно за нивните органи и организации ќе 
ги утврди, по одделни намени и корисници, Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Член 5 
До утврдувањето на распоредот на девизите 

според член 4 од оваа одлука се овластува р е - ' 
публичкиот секретар ' за финансии да може да 
одобрува користење на средства по барање на од-
делни корисници, кои во секој поединечен случај 
не го надминуваат износот од 150.000 динари. 

Чле,н 6 
Со девизите од член 1 на оваа одлука може 

да се вршат плаќања до 31 декември 1984 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од де,нот на објавувањето во ,,Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1984 година. 

, СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-34.90 
28 декември 1983 година 

Скопј е л 

Претседател 
на Соборот на здружениот тру^ 

д-р инж. Илија Чер ешна диовски, с. р. 

878,3 мил. динари; 
108,3 мил. динари; 
194,9 мил. динари; 

98,5 мил. динари. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

336. 
Врз основа на член 122 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 18/73) и член 142 точка 
6 од Стартот на Самоуправната интересна заед-
нина на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, донесен на седницата одржана на 
22 јуни 1983 година. Собранието на Самоуправна-
та интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 24 ноември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Стапката на основниот придонес за пензиско 

и инвалидско осигурување се утврдува на 10,5 
отсто. 

Како основица за пресметување и плаќање на 
придонесот за пензиско и инвалидско осигуру-
вање се зема остварениот личен доход на работни-
ците во организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни орга,низации и заедници. 

Член 2 
За осигурениците за кои се утврдува само чист 

личен доход придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување се пресметува и плаќа од чистиот 
личен доход со примена на пресметана стапка за 
чист личен доход врз основа на збирот на репуб-
личките и општинските стапки на придонесите' од 
личниот доход. 

Член 3 
Оваа одлука ќе се објави во ,.Службен весник 

на СРМ" по дадената согласност од Собранието на 
СР Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 
1984 година. 

Бр, 02-3068/1 
24 ноември 1983 година 

Скопје Претседател, 
д-р Тихомир Милев, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСТА) ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

337. 
Врз основа на член 35 од Законот за староено 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
CIPM" бр. 15/78) и член 26 став 1 точка 8 од Ста-
тутот на Републичката самоуправна интересна за-
едница за староено осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/82), а во сог-
ласност со Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за старосно осигу-
рување на земјоделците, на седницата одржана на 
13 декември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС 
И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ i 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за утвр-

дување на фиксниот износ и стапката на придо-
несот за старосно осигурување на земјоделците 
број 01-367 од 9 декември 1982 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 49^82) и во 1984 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот ,на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а . ќе се применува од 1 јануари 1984 година. 

\Бр. 011-253 
13 декември 1983 година 

Скопје 
Потпретседател, 

Шамеран Јусуфи, с. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води спор за сопственост врз 
основа на купопродажба по тужбата на тужите-
лот Слободан Стерјов!оки од Тетово, против туже-
ниот Илија Кочевиќ од Тетово, ул. „Прохор Лини-
ски" бр. 55, а сега со непозната адреса. Вредност 
на спорот 80 н. динари. 

Се повикува тужениот Илија Јакимов Коче-
виќ од Тетово, ул. „Прохор Пчински" бр. 55, да се 
Јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот или да определи овој полномошник кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси во 
постапката. Во спротивно судот ќе му постави 
привремен застапник. 

Од Општинскиот суд ео Тетово, П. бр. 1440/83. 
(153) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за надомест на штета по тужбата на Р а и ф Ша-
ќири од Тетово, ул. „Мирче Ацев" бр. 46, про-
тив тужените Сејдии Гарип Арслан, малолетник, 
застапуван од законскиот застапник Сејдии Га-
рип; Сејдии Џевдет Адил, малолетник, заетапу-
ван од законскиот застапник -Сејдии Џевдет од 
Тетово, ул. ,,.Орце Николов" бр. 32 и др. 

Се повикуваат тужените да се јават во Оп-
штинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од 
објавувањето на огласот или в о . истиот рок да 
одредат полномошник. Во спротивно ќе им биде 
поставен привремен старател преку Центарот за 
социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1713/83. 
(1540 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 189 од 6. XI. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-41-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластените лица за зас-
тапување на Централното основно училиште „Слав-
чо Стојменски", Ц. О. — Виница со следните по-
датоци: Досегашниот в. д. директор Тодор Димит-
ров е именуван за директор на ЦОУ „Славчо Стој-
менски" — Виница. 

Уписот се извр-ши во регистарот врз основа 
на одлуката на Советот на Централното основно 
училиште, бр. 02-437 од 14. IX. 1982 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 189/82. (423) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 26 од 28. I. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-604-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластените лица за 
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застапување на Централното основно училиште 
„Кирил и Методиј", Ц. О. - Кочани со следните 
податоци: Му престанува правото за застапува-
ње на Иван Левков, досегашен директор на ЦОѓУ 
„Кирил и Методиј"' — Кочани, а за директор е 
именуван Илија Кушевски кој со неограничени ов-
ластувања ќе ја застапува организацијата. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Централното 
основно училиште „Кирил и Методиј" — Кочани, 
бр. 02-236 од 27. I. 11983 година. 

' Од Окружниот стопански суд' во Штип, Фи. 
бр. 26/83. (425) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 115 од 20. IV. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-604-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластените лица за 
застапување на Централното основно училиште 
„Кирил и Методиј", Ц4 О. — Кочани со следните 
податоци: Му престанува правото за застапување 
на Илија Кушевски, досегашен директор на Цен-, 
тралното основно училиште „Кирил и Методиј", 
Ц. О. — Кочани, а за директор е именуван Михај-
ло Солевски кој со неограничени овластувања ќе 
ја застапува организацијата на здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на Ц С Р ЈКирил 
и Методиј" — Кочани, бр. 02-290 од 13. IV. 1983 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 115/83. (426) 

- Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1198 од 19. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1089-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Велазерими", 
Ц. О., Куманово, ул. „Вук Каралиќ" бб со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Ари-
ф,и Фета, директор, со неограничено овластување, 
а се запишува новиот застапник Зејадин Исмаиљи, 
в. д. директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1198/83. (513) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1/171 од 13. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1361-30-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Самоуправна 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, Ц. О. — Скопје, ул. 
„12 ударна бригада" бр. 2, Основна заедница — 
Валандово, ул. „Првомајска" бб. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 02-728/1 од 14. IV. 1978 година, 
односно одлуката за раздвојување на основните 
заедници на пензиското и инвалидското осигурува-
ње — Струмица — Валандово, бр. 02-69/1 22. II. 
1982 година. 

Основни дејности: 140238 — СИЗ на пензиското 
и инвалидското осигурување. 

Основната заедница во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја смет-
ка, а во рамките на овластувањата утврдени со 
Самоуправната спогодба за нејзиното основање и 
Статутот. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица Основната заедница одговара со сите 
свои средства. 

Лице овластено за застапување на Основната 
заедница е Јовановиќ Слободан, секретар, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи! 
бр. 1171/83. (511) 

Окружниот' стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 645 од 8. XII. 11983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-11870-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општински затвор — Крива Паланка, Стопанска 
единица „,Наша пракса", н. суб. о. — Крива Па-
ланка. 

(Стопанската единица е основана со решението 
бр. 02-1365/1 од 22. VII. 1983 година. 

Основач е Извршниот совет на Собранието на 
општината Крива Паланка. 

Основни дејности: 012142 — производство на 
бетонски блокови. 

Единицата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, од страна на единицата, емчи основа-
чот. 

Лице овластено за застапување е Раде Велич-
ковски, управител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 645/83. (514) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1202 од 19.XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1606-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето на привремената уп-
рава и промената на лицето овластено за заста,пу-
вање на Работната организација за изведување 
завршни работи во градежништвото и трговија 'на 
големо и мало „Македонија градба", Ц. О. — Скоп-. 
је, ул. „Босна и Херцеговина" барака 7 со след-
ните податоци: Се запишува привремената управа 
и промената на лицето овластено за застапување. 

Се брише досегашниот застапник Ушлиновски 
Герман, в. д. директор, а се запишува за привре-
мен управник Аритон Димитровски, со неограниче-
но овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1202/83. (515) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1203 од 20. XII. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-46-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Илинден", 
Ц. О1, и Ог. ем., с. Петровец, Скопје со следните 
податоци: Досегашниот директор М,анолев Кирил 
се запишува како претседател на Привремениот 
одбор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 1203/83.' (516) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1213 од 20. XII. 1983 година, на 
регистарска влошка бр. 1-305-0-0-0 јау запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Централното основно училиште 
„Моша Пијаде", Ц. О., с. Облавце, Куманово со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Јовановски Круне, директор, а се запишува 
за нов застапник Крстевски "Драги, директор, со 
неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1213/83. (512) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1229 од 20. XII. ,1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1851-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Сингелиќ", 
Р. О., с. Сингелиќ — Скопје со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник, Ибиши Сами, в. 
д. директор, без ограничување, а се запишува како 
нов застапник Михајло Мишев, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1229/83. (517) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1143 од 8. XII. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-753-2-0-0 ја зап-иша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Студентски центар „Скопје", Н. 
СОЛ. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 58, ООЗТ за исхрана на студентите „Исхрана" 
со Н. СОЛ. О. — Скопје, ул. „Иво Р1ибар Лола" 
бр. 58 со следните податоци: Се брише досегашни-
от застапник Марија Атанасова, директор, без ог-
раничување, а како нов застапник се запишува 
Јане Доневски, в. д. директор, без ограничување. 

'Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1143/83. 0518) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1204 од 12. XII. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1802-0-0-0 ја -запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Блектро-услужната задруга 
„Техномонт", Р. О. — Скопје со 'следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Тримпарев-
ски Петар, в. д. директор, а како нов застапник 
се запишува Јанев Павле, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФиГ 
бр. 1204/83. (519) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1182 од 9. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-626-0^0-0 ја 'запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Напредок", Ц. О., с. Студеничани со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник Рецеп 
Алили, а на негово место се запишува Наиф Мус7 
тафа, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1182/83. (520) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1(175 од 8. ХЦ. 1983 година, на регис-
тарска влошка' бр. 1-1705-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за одмор 
и рекреација на децата „Младост" — Скопје, ул. 
„Багдадска" бр. 2(6-6, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Мојсо Фидановска, 
в. д. директор, без ; ограничување, а се запишува 
новиот застапник Петар . Алексовски, индивидуа-
лен работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1175/83. (521) 

лев ар „ЈНА" бб со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Ксенија Гавриш, а се за-
пишува новиот застапник Мирјана Чепинчиќ — 
Јовановска, директор — главен уредник, без ог-
раничување. ' 

' Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1233/83. (5(23) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1178 од 14. XII. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1871-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Занаетчиската услужна задруга „Водовод", Р. 
О. — Скопје, ул. „713" бб. 

Задругата е основна со Самоуправната спогодба 
од 5; XI. 1983 година. 

Основачи на з.адругата се: Ангеловски Спиро, 
Костадиновски Бранислав, Балов Коле, Хусеин 
Усеини и Пауновски Ристо, сите од Скопје. 

Основни дејности: инсталатерски работи — во-
довод и канализација. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет задругата од-
говара со сите свои средства. 

За обврските на задругата гарантираат здру-
жените - занаетчии во висина на здружените сред-
ства кои изнесуваат 6.000,00 динари." 

Лице овластено за застапување е Балов Коста, 
в. д. директор, без огра-ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1178/83. (524) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1234 од 21. XII. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1590-5-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Медицински факултет, О. СОЛ. 
О. со ООЗТ — Скопје при Универзитетскиот центар 
за медицински науки, ул. „50 дивизија" бр. 6, 
ООЗТ Институт за радиотерапија и онтологија — 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17 со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник д-р Киро 
Велков, в. д. директор, без ограничување, а се 
з.апишува новиот застапник проф. д-р Иван Дим-
чев, претседател на колегијалниот работоводен ор-
ган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1234/83. (5221) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1233 од 22. XII. 1983 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1н157-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар' промената на лицето овластено за 
застапување на Новинско-издавачката работна ор-
ганизација „Просветена жена", Ц. О. — Скопје, бу-

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1173 од 5. XII. 1983 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-535-0-0Ј0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Центарот за насочено образование 
„Кирил Пејчиновиќ, Тетово, ул. „Браќа Милади-
нови" бр. 134 со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Миодраг Стојчевски, привре-
мен управник, а се запишува новиот застапник 
Томислав Наумовски, привремен управник, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1173/83. (525) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни 

следните загубени документи 

Здравствена легитимација на име Шекаф Ете-
ми, Тетово. (3124) 

Лична карта бр. 106907 на име Данка Србинов-
ска, Тетово. (3125) 

Работна книшка на име Зора Бобаноска , Гос-
тивар. (3126) 

Свидетелство од I и И година на име Милаим 
Арифи, Гостивар. (3127) 

Свидетелства од I, II, III и IV година и ди-
плома на име Ремзи Зеќири, Гостивар. (3128) 

Свидетелство за VIII одделение на име Камбер 
Мајис, Гостивар, (3129) 

'Здравствена легитимација на име Фила Гогова, 
Штип. ((3130) 

Книшка на име Васа Митевска, Штип. . (3131) 
Свидетелство за IV одделение на име Елица 

Атанасова, Кочани. (3132) 
Свидетелство на име Јаворка Пауновска, Ко-

чани. (3133) 
Здравствена легитимација на име Методи Ди-

ваников, Виница. (3134) 
Здравствена легитимација на име Васко Стој-

менов, Виница. (3135) 
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Воена книшка на име Владимир Политов, Ско-
пје. (3136) 

Воена книшка на име Трипун Николовски, с. 
Сопиште, Скопје. (3137) 

Воена книшка на име Драган Цецовски, Ско-
пје. (3138) 

Свидетелство за IV одделение на име Бона Ја -
накиевска, Битола. (3139) 

Работна книшка бр. 3252 на име Симон Соле-
ски, Прилеп. (3140) 

v Здравствена легитимација на име Светислав Ја -
њиќ, Куманово. (3141) 

Здравствена легитимација на име Арсим Исма-
ни, Куманово. (3142) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Миј анова Мите Пена, с. Градец, Крива Паланка. 

Свидетелство за IV година на име Нијази Се-
лами, Дебар. (3144) 

Свидетелство за I година на име Драги Нај -
довски, Струга. ' (3146) 
, Лична карта на име Фуат Алиа, Тетово. (3147) 

Здравствена легитимација на име Џизлибе Ла-
зими, Тетово. (3148) 

Свидетелство за VIII одделение на име Худаит 
Кучлар, Тетово. (3150). 

Свидетелство за VIII одделение на име Исен 
Мисими, Тетово. (3151) 

Лична карта на име Вукица Крстеска, Гости-
вар. (3152) 

Здравствена легитимација на име Веби Ибраи-
ми, Куманово. (3154) 

Здравствена легитимација на име Нуртен Са-
лији, Куманово. , (3155) 

Здравствена легитимација на име Џабир Мус-
тафи, Куманово. ((3156) 

Свидетелства за I и II клас на име Зоран Ан-
геловски, Куманово. (3157) 

Здравствена легитимација на име Милена Фи-
липо^иќ, Куманово. (3158) 

Здравствена легитимација на име Ѓурѓа Спа-
совска, Куманово. (3459) 

Здравствена легитимација на име Виолета Ви-
диќ, Куманово. (3160) 

Здравствена легитимација на име Лила Алек-
совска, Куманово. (3161) 

Здравствена легитимација на име Меџит Џа-
фери, Куманово. (3162) 

Здравствена легитимација на име Илкије Ис-
маи лов ска, Куманово. у (3163) 

Здравствена легитимација на име Мица Дим-
ковска Куманово. (3164) 

Здравствена легитимација на име Казим Зе т 
КОБ, Кратово. (3165) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на, 
име Мацовски Бранко, Крива Ца ланка. (3166) 

Свидетелство на име Веска Златеска, Маке-
донски Брод.. ^3168) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шефит 
Алиоски, Македонски Брод. (3169) 

Работна книшка на име Стефановски Борис, 
Титов Велес. . (3170) 

Свидетелство за положен завршен испит на 
име Недева. Елена, Титов Велес. (3171) 

Свидетелство на име Фуат Рустеми, Тетово. 
Свидетелство за tV одделение на име Нијази 

Селмани, Тетово. ч (3173) 
Свидетелство на име Шаип Беадини, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Фадиљ 

Паразити, Тетово. (3175) 
Свидетелство на име Аница Наумовска, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Муха-

мет Камили, Тетово. ' (3177) 
Свидетелство за IV клас на име Музафер Ел-

мази, Тетово. (3178) 
Здравствена легитимација на име Азиме Бе-

џети, Тетово. (3179) 
Здравствена. легитимација на име Ќаније Ос-

мани, Тетово. (3180) 
Свидетелства за I и II година на име Војдин 

Имери, Гостивар. (3181) 
Здравствена легитимација на име Кирило Ко-

кев, Штип. " (3182) 

Здравствена легитимација на име Блажо Ни-
колов, Штип. (3183) 

Свидетелство за I година на Ихмс Гордана Пав-
ловска, Прилеп. (3184) 

Здравствена легитимација на име Роза Керу-
бин оска, Прилеп. (3185) 

Работна книшка таа име Стојан Пурдалов, При-
леп. (3186) 

Свидетелство за III клас на име ѓорѓија Крој-
чески, Тетово. (3187) 

Ученичка книшка на име Димитровска Соња, 
Делчево. ' (3188) 

Книшка на име Миливоје Обрадовиќ, Радо-
виш. (3189) 

Работна книшка на име Фадиље Красниќи, 
Скопје. (3190) 

Воена книшка на име.Хавзо Косовиќ, Скопје. 
Книшка на име Злата Луткова, Титов Велес. 
Здравствена легитимација на име Саније Му-

ниши, Тетово. (3193) 
Работна книшка на име Ибиш Имери, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Харули 

Насир, с. Раковец, Титов Велес. (3197) 
Свидетелство за VIII одделение на име Мила-

зим Рушити, Тетово. (3198) 
Свидетелство за V одделение на име Салво 

Јусуфи, Гостивар. (3199) 
Свидетелство за I година на име Драге Цве-

таноски, Гостивар. (3200) 
Свидетелство на име Евда Велиноска, Гости-

вар. 3 ' (3201) 
Работна книшка на име Петкана Торбоска, Гос-

тивар. (3202) 
Книшка на име Ненан Џафери, Гостивар. (3203) 
Свидетелство за I година на име Руфат Абази, 

Гостивар. (3204) 
Здравствена легитимација на име Зоранчо Ива-

нов, Штип. , (3205) 
Здравствена легитимација на име Блашко Вуч-

ковиќ, Виница. (3i206) 
Здравствена легитимација на име Владимир 

Ефтимов, Виница. (3207) 
Работна книшка на име Роска ѓорѓевска, Ско-

пје. (3208) 
Свидетелство за VIII одделение на име Буку-

рија Адеми, Скопје. (3209) 
Свидетелство за завршено 1ЃЕ одделение на име 

Шериф Садики, с. Алдинци, Скопје. (3210) 
Работна книшка на име Агим Абази, Скопје. 
Диплома на име Стела Димовска, Скопје. (3214) 
Свидетелства од I, II, III и IV година' и ди-

плома на име Урхан Шабани, Куманово. (32,15) 
Свидетелство на име Зоран Стојановски, Ку-

маново. (3216) 
Здравствена легитимација на име Милорад Јо-

вановиќ, Куманово. (3217) 
Здравствена легитимација на име Ќаније Су-

лејмани, Куманово. (3218) 
Здравствена легитимација на име Љиљана Сте-

фановска, Куманово. (3218) 
Здравствена легитимација на име Мануела 

Илиевска, Куманово. ' .(3219) 
Здравствена легитимација на име Соња Или-

евска, Куманово. ' (3221) 
Здравствена легитимација на име Трајчо Мла-

деновски, Куманово. - (3222) 
Здравствена легитимација на име Луиза Пав-

лова, Кратово. (3223) 
Здравствена легитимација на име Љубомир Си-

монов Кратово. ' (3224) 
Уверение на име Сала Азиз, Тетово. (3225) 
Книшка на име Насуф Сејфулаи, Тетово. (3226) 
Свидетелство на име Агим Аљии, Тетово. (3227) 
Свидетелство на име Назим Цека, Тетово. (3228) 
Здравствена легитимација на име Афет Даути, 

Тетово. , ( (3229) 
Свидетелство на име Исо Руждиу, Тетово. 
Штедна книшка на име Остион Шабани, Те-

тово. (3231) 
Свидетелство на име Илир Рецепи, Тетово. 
Свидетелство (на име Рами Емини, Гостивар. 
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СОДРЖИНА 

Страна 
Резолуција за општествено-економски-
от развој во првата етапа од спроведу-
вањето на Долгорочната програма за 
економска стабилизација и за економ-
ската полити-ка на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во 1'984 година — 705 

Закон за привремена забрана ' на распо-
лагањето со дел од општествените сред-
ства на општините, Републиката и на 
самоуправните интересни заедници од 
општествените дејности за потрошувач-
ката во 1984 година — — — — — 725 

Закон за обезбедување и насочување на 
средствата за поттикнување на развојот 
на земјоделското производство и за ком-
пензација на цената на некои прехран-
бени производи, - 1 — — — — — 726 

Закон за изменување и дополнување на 
Законот за системот на финансирањето 
на општините и Републиката — — — 726 

Закон за изме,нување и дополнување на 
Законот за општествениот правобранител 
на самоуправувањето — — — — — 729 

Закон за изменување на Законот за 
обезбедување средства за поттикнување 
на извозот — — — — — — — — 731 

Одлука за утврдување на вкупниот из-
нос на девиз,ите наменети за потребите 
на Републиката и на општините за 1984 
година — — — — — — — — — 73.1 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за стапката на основниот при-
донес за пензиско и инвалидско осигу-
рување — — — — — — — — 732 

Одлука за продолжување важноста ,на 
Одлуката за утврдување на фиксниот 
износ и стапката на придонесот за ста-
роаро осигурување на земјоделците — 732 


