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ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1965 ГОДИНА 

ОСНОВНИ НАСОКИ И ПРОБЛЕМИ НА ПЛАНОТ 
ЗА 1965 ГОДИНА 

Осврт на движењата и остварениот развиток 
во 1964 година 

Во последните две години, а особено во 1964 
година, е остварувана висока стопанска активност 
,речиси во сите стопански области. Забрзана е ди-
намиката на порастот на производството, извозот, 
запосленоста, продуктивноста на трудот и инвести-
ционата активност. Високата стопанска активност, 
која се манифестира во зголемувањето на физич-
киот обем на производството, транспортот и про-
метот, се карактеризира уште и со високиот пораст 
на реализацијата, пораст на доходот, подобрата 
наплата на побарувањата и смалување на залихите 
ќај производителите. 

Се цени дека вкупниот обем на производството 
ќе биде зголемен за приближно 19 до 20%, а во 
општественото стопанство за околу 24 до 25%. 

За подемот на производството во 1964 година, 
посебно е карактеристично тоа, што е остварен 
пошт процес на забрзано искористување на про-
изводните капацитети во стопанството и зголему-
вање продуктивноста на трудот. Овој процес на 
подоброто искористување на капацитетите и зго-

лемување продуктивноста на трудот дотолку е 
позначаен што е остварена висока стопа на пораст 
на производството без да се пуштени во погон 
некои од капацитетите, на кои производството сме-
таше во 1964 година. 

За остварениот развиток е карактеристична ис-
то така, поголемата реализација на инвестициите, 
остварен е висок прилив на средствата во фондо-
вите на сите носители, а посебно на стопанските 
организации, подобрена е ефикасноста и економич-
носта во стопанисувањето, зголемени се личните 
доходи и друго. 

Во услови на високата општа активност во 
земјата се заостри ја извесни структурни проблеми. 
Дојде до натамошно пореметување на рамнотежата 
помеѓу производството и потрошувачката, а по-
себно на инвестициите, што доведе по пошироко 
движење на порастот на цените и трошоците на 
животот и до зголемување на дефицитот на плат-
ниот биланс. 

За стопанството во СР Македонија посебно 
треба да се истакне проблемот на обезбедување со 
електрична енергија и јаглен, кој во 1964 година 
се јави во поостра форма и, главно, се одрази врз 
големите потрошувачи како што е електромета-
лургијата и електрохемијата. При положба да во 
оваа година дојде до повисока стопанска активност, 
проблемот на редовното подмирување потребите 
од сообраќајни услуги, исто така, во определен 
период се заостри. 

Иако е остварен пораст на вкупниот извоз нз 
стоки во одделни гранки во индустријата резул-
татите во извозот не се соодветни на оние оства-
рени во производството. За ваквите резултати во 
извозот на стоки, покрај другото делуваше и по-
големата ориентација за пласман на внатрешниот 
пазар, каде постоеа подобри услови за реализација, 
се уште доева тесниот асортиман на стоки и друго. 

Обезбедувањето со репродукциони материјали 
во основа беше задоволително. Меѓутоа, пробле-
мот на обезбедувањето на индустријата со суро-
вини од земјоделството, освен во тутуновата ин-
дустрија, се уште не е целосно решен. Исто така 
се почуствува недостиг и од некои градежни ма-
теријали. 

Се уште не е решено прашањето на цените на 
некои земјоделски производи, карактеристични и 
од значење на земјоделството во СР Македонија, 
за кои би требало да се прошири системот на 
гарантирани цени. 

Инвестиционата активност е остварувана во 
услови на општа тенденција на пораст на цените, 
во кои рамки е забележан и пораст на цените на 
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опремата и градежните работи. Директна после-
дица од ваквите движења првенствено е недости-
гот на потребни средства за довршување на оддел-
ни инвестициони објекти. Со оглед дека е ова про-
блем кој се провлекува веќе подолго време, и со 
оглед да инвестиционата изградба во' одделни слу-
чаи била проследена и со други недостатоци, во 
оваа година дојде до поголем израз фактот што 
тие објекти не можеа да бидат завршени со пред-
видените средства, што се повеќе станува проблем, 
ној го условува редовното довршување на објек-
тите. 

Изградбата задоцнува и постои опасност некои 
од објектите да не бидат довршени во определе-
ните рокови. Изградбата, освен тоа, е проследена 
и со низа други тешкотии, меѓу кои особено вни-
мание заслужува проблемот на редовното обезбе-
дување на увозната опрема и пролонгирањето ро-
ковите на испораката на домашната опрема. 

Пораст на личните доходи е остварен во сите 
дејности, но со различен интензитет. Одделен проб-
лем во движењето на просечните доходи е посто-
ењето на ниски доходи во некои дејности. Пости-
гани се видни резултати во смалувањето на учес-
твото) на работниците со ниски примања. Меѓутоа, 
треба да се констатира дека е ова учество се уште 
високо. Притоа треба да се напомене дека порас-
тот на цените не се одразуваше подеднакво врз 
стандардот на сите категории на запослени. 
Порастот на цените, во прв ред, неповолно се од-
разува врз стандардот на лицата со пониски при-
мања. 

Условите под кои се одбиваше стопанската ак-
тивност и интензитетот со кој е остварувана, овоз-
можија поголемо заболување. При ова, меѓутоа е 
постигнат и релативно поинтензивен пораст на про-
дуктивноста на трудот. 

Зголемената стопанска активност и зголемени-
те примања на населението, доведоа до зголему-
вање на приходите и на фондовите на општата 
потрошувачка. 

Со остварените ефекти од стопанската актив-
ност во 1964 година е создадена материјална ос-
нова, која овозможува решавање на одделни при-
сутни проблеми во стопанството и општествените 
служби. 

Општи рамки на стопанската политика 
за 1965 година 

1. Политиката на. стабилизација и натамош-
но усовршување на стопанскиот систем претста-
вува појдовна основа на целокупниот развиток л 
предвидените движења во 1965 година. Во таа 
смисла основните задачи се насочени кон подржу-
вање на натамошниот динамичен пораст на про-
изводството, на усогласување структуралните неу-
складености во домашното производство и смалу-
вање притисокот на платниот биланс. Напоредно 
со тоа е потребно одржување на усогласени од-
носи меѓу куповните и стоковни фондови, пораст 
на реалните лични доходи во согласност со порас-
тот на продуктивноста на трудот, кои треба да 
обезбедат натамошно зголемување на реалната 

лична потрошувачка и животниот стандард на 
трудбениците. 

Инвестиционата потрошувачка треба да биде 
на нешто пониско^ ниво, при кое да дојде до појак 
пораст на вложувањата во станбената изградба и 
на вложувањата што се вршат од средства! г на 
стопанските организации. 

2. Поаѓајќи од ванка појдовна основа, еко-
номската политика во 1965 година треба да овоз-
можи остварување на следниве основни цели и 
задачи: 

— Да се обезбеди понатамошен пораст и раз-
вој на производството, со што да се овозможи ра-
ционално искористување на производниот потен-
цијал и одржување интензивна стопа на пораст. 
Тоа посебно треба да стане во општественото сто-
панство, каде што за тоа постојат услови. 

— Остварените тенденции за поефикасно иско-
ристување на капацитетите можности и матери-
јално зајакнување на стопанството, потребно е и 
натаму да продолжат и да дојдат до поголем из-
раз. 

— Во 1965 година е посебно важно да се ос-
твари зголемување на извозот, користејќи ги ус-
ловите на порамномерни движења на домашниот 
пазар, и условите што се создаваат со мерките во 
областа на девизниот и надворешно-трговскиот 
систем. 

— Натамошниот пораст на личната потрошу-
вачка и општествениот стандард претставува една 
од најважните задачи во склопот на целата кон-
статација на економската политика за 1965 година. 
Треба да се обезбеди натамошно зголемување ре-
алната лична и општествена потрошувачка и убла-
жување разликите помеѓу номиналната и реалната 
потрошувачка. 

— Натамошното урамнотежнување на односите 
на пазарот и стабилизација на цените, треба да 
биде еден од предусловите за остварувањето на 
основните цели и задачи на стопанската политика. 

За инвестиционата активност во 1965 година е 
важно да се обезбеди поефикасно искористување 
на инвестициите и редовно завршување на објекти-
те што се во изградба. 

— Подобрувањето на стандардот на станува-
њето во идната година, преку изградба на станови, 
треба да заземе позначајно место. За остварува-
њето на оваа цел нужно е да се обезбедат повеќе 
предуслови, кои тоа ќе го овозможат а во прв ред 
целосно ангажирање на средствата од фондовите 
за станбена изградба, како и средствата на работ-
ните организации и граѓаните. 

— Запосленоста има основа да се движи со 
посмирена динамика на пораст, а со поинтензив-
ното искористување на внатрешните резерви во 
производните капацитети и запослениот персонал, 
да се постигне висока стопа на пораст на продук-
тивноста на трудот. 

— Последиците од земјотресот во Скопје ба-
раат натамошни напори за отстранување и норма-
лизација како и преземање на мерки за подготов-
ки за побрз зафат во обновата на градот. 

3. Земајќи ги во обзир остварувањата во 1964 
година, условите на стопанисувањето и можностите 
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за отстранување на одделните проблеми, стопан-
ството во СР Македонија во 1965 година ќе се дви-
жи и, натаму со висока стопа на пораст, но со по-
смирена динамика. Постојат можности во 1965 го-
дина производството да биде зголемено со стопа 
на пораст од 10—11%?, наспроти остварената во 1964 
година од околу 20%?. Општественото стопанство 
во овие рамки се цени дека ќе се движи со рела-
тивно повисока стопа на пораст од околу 14%?. 

Индустријата останува да биде носител на по-
брзиот развој во идната година. Има реални мож-
ности индустриското п р о и з в о д с т в о да се зголеми 
за 16—17%. 

Во областа на земјоделството, релативно ви-
сокото ниво на производството во 1964 година, и 
натаму може да се очекува да се оствари пораст 
на производството од 4 до 5%? и тоа првенствено 
преку натамошно зголемување на приносите и по-
интензивна структура на производството. 

Другите стопански области ќе се движат, исто 
така, со интензивна стопа на пораст, со исклучок 
на градежништвото. 

Порастот на запосленоста се очекува Да биде 
побавен и да се движи со пораст од околу 4% 
Ваквиот однос помеѓу производството и запослен 
носта укажува дека продуктивноста на трудот 
треба да се зголеми за околу 9%?. 

При поширока ориентација кон зголемување 
на извозот и условите што ќе постојат за тоа во 
1965 година, треба да се смета на еден знатно ви-
сок скок на обемот на извозот. Се цени извозот да 
биде зголемен за преку 30%?. 

Обемот на вкупните инвестиции во 1965 го-
дина се цени да достигне околу 185 милијарди ди-
нари (по тековни цени). 

Според општите очекувања на развојот во 1965 
години и оцените за движењето во производството, 
запосленоста и продуктивноста, просечните реални 
примања по еден запослен во општествениот сек-
тор се цени да бидат зголемени од 11—12%?. 

Во областа на општествениот стандард се сме-
та дека општеегоените служби ќе делуваат во' ус-
лови на едно повисоко ниво на материјалната ос-
нова. 

ПРОИЗВОДНА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА 

1. Во условите на натамошното развивање и 
усовршување на стопанскиот систем и политиката 
на стабилизација на стопанството, стопанските ор-
ганизации треба благовремено да ги согледаат 
овие услови и својата активност да ја пригодат 
на новата положба. Од ова ќе зависи нивниот 
деловен резултат. 

Промените кои ќе настанат ќе им овозможат 
на работните организации поголеми можности за 
развиток и поголема самостојност во стопанисува-
њето, а со тоа и поголема одговорност во стопани-
сувањето, а со тоа и поголема одговорност1 за нив-
ниот сопствен и општиот развиток на стопанството. 

Понатамошниот развиток на стопанството и 
услугите во условите на посмирен пораст на по-
трошувачката на домашниот пазар, во знатна ме-
ра ќе зависи од соодветното преодување на цро-
изводството на стоките и услугите на барањата на 

пазарот, а особено во поглед на асортиманот, ква-
литетот и трошоците на производството, односно 
цените. 

Реална можност за потрајно развивање на 
производството, посебно во 1965 година, претпос-
тавува поефикасно зголемување на надворешната 
трговија и тоа во правец на остварување деловни 
односи за подолго време. 

Производството и неговиот развој ќе бидат 
тесно врзани од резултатите на остварениот извоз. 
Ова особено затоа што преку извозот ќе се соз-
даде можност за поголема реализација, а на таа 
основа и поголемо производство, како и можности 
за поредовно обезбедување на стопанството со 
увозните репродукциони материјали. 

За стопанисувањето во СР Македонија во 1965 
година од посебна важност е тоа што се во градба 
приличен број нови објекти и реконструкции кои 
ќе се пуштат во погон. Од производството на овие 
капацитети во прилична мера зависи остварува-
њето на предвидениот пораст на производството. 
За нивното рационално користење е неопходно 
благовремено да се извршат сите потребни под-
готовки. Нивното активирање тесно е врзано со 
редовното обезбедување на потребните репродук-
циони материјали како и брзо усвојување на тех-
нологијата на производството. 

Ограничените можности, за поголемо производ-
ство на електрична енергија и некои основни ре-
продукциони и градежни материјали, упатуваат во 
1965 година максимално да се искористат постој-
ните капацитети и да се бараат можности за нив-
ното зголемување. Од друга страна ова упатува на 
потребата од порационална употреба на е н е р г и г 
јата и материјалите. 

Напорите за стабилизација на стопанството и 
мерките за побрзо зголемување продуктивноста на 
трудот ќе имаат одраз во инвестиционата поли-
тика и политиката на заложувањето. 

Вложувањата во проширената репродукција 
првенствено треба да ја овозможат модернизаци-
јата на производството, со што воедно да се соз-
дадат и услови за подобар настап на странските 
пазари. Во реализацијата на производната поли-
тика се смета да дојдат до поголема улога непо-
средните производители во простата и прошире-
ната репродукција. Пјри услови на зголемено учес-
тво на стопанските организации во вкупните ин-
вестиции се зголемува и нивната улога во доне-
сувањето на инвестиционите одлуки и остварува-
њето на реализацијата на основните цели на еко-
номската политика. 

Политиката на расподелбата според вложе-
ниот труд треба да дојде до поголем израз, што ќе 
доведе до поголема продуктивност, рационалност 
во производството и поблаг пораст на запосле-
носта. 

2. Поаѓајќи од општиот курс на стопанската 
политика во земјата, остварените резултати во 1964 
година во рамките на задачите на развојов на смј ј 
панството на СР Македонија, во индустрш^^^И 
основна задача и натаму да се о с т в а ш ^ ^ ^ ^ ^ Н 
зивна динамика на развојот 
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Развојот на производството, притоа се потпира 
врз натамошното позасилено искористување на по-
стојните капацитети и многу позначајно ефектуи-
рање на производството од погоните што се во 
градба и реконструкција. За некои гранки на ин-
дустријата, како во електростопанството, обоената 
металургија, хемиската и текстилната индустрија, 
дрвната индустрија и индустријата на хартија, 
производството од погоните во изградба и рекон-
струкција претставува основа за зголемување на 
производството во 1965 година. 

За развојот на производството во изнесените 
гранки и индустријата во целина, според тоа, од 
пресудна важност е редовното активирање на по-
гоните во изградба и решавање на одделните проб-
леми кен ќе се јават како последица на вклучу-
вање на погоните во производството, а во прв ред 
уходување на техничките и технолошките процеси, 
обезбедување на потребните репродукциони мате-
ријали, особено на оние од увоз, организиран на-
стап во реализацијата на производството, обезбе-
дување на потребните стручни кадри и слично 

. Во 1965 година треба да се достигне максимал-
но зголемување на извозот. Извозот ќе биде еден 
од основните фактори кој ќе го условува зголе-
мувањето на производството во 1965 година и ќе 
претставува основа за постигање и на поголеми 
резултати од предвидените. Зависноста во оваа 
смисла особено ќе се јави во производството кое 
користи репродукциони материјали од увоз, меѓу 
кои текстилната, кожарската, гумарската, метало-
преработувачката, хемиската индустрија и др. 

И во 1965 година останува како важна задача 
да се одржи процесотна зголемување на производ-
ството преку зголемување продуктивноста на тру-
дот, за што постојат услови да се постигнат пого-
леми резултати отколку во 1964 година. 

Потпирајќи се на остварените резултати, исто-
времено треба да бидат преземени мерки за ната-
мошно решавање и ублажување на појавените 
тешкотии и проблеми во производството, меѓу кои 
организираното консолидирање и модернизацијата 
на погоните, отстранување на загубите, подобрува-
ње на квалитетот, проширување на асортиманот и 
меѓусебната соработка во производството и реали-
зацијата, научно истражувачките работи и слично. 

Во индустријата, ,,со натамошниот пораст на 
производството, во 1965 година треба д,и се смета 
дека ќе де' те и до позначаен чекор во менување 
струка а индустриското производство и про-
шиќ чектроенергетската база во СР Ма-

дустриското производство во 1965 
очекува дека ќе се одвива под 

пораст на домашната потро-
о постоење на несклад по-

-1 преработувачките капа-
се очекува пошироко и 

увозот на репродук-
ции от извоз, 

ски и материјални 
^стигне натамошен 

Чство и во 1965 
покрај постиг-

натиот висок пораст на производството во 1964 
година, се очекува да се постигне натамошен по-
раст. Во индивидуалниот сектор, исто така, се 
очекува пораст на производството. 

Производството се смета да се постигне со 
натамошен пораст на припоеше, што е условено 
од примената на поголема агротехника, зголему-
вање на сеидбените површини, потоа со знатен 
пораст на сточарското производство и тоа, главно, 
во производството на бројлери и јајца преку по-
доброто искористување на изградените капацитети 
Во овие рамки во приватниот сектор посебно тре-
ба да се очекува натамошно зголемување на про-
изводството на индустриските култури (тутун, па-
мук и шеќерна репа), потоа на градинарските и 
крмните култури. Покрај тоа треба да дојде до 
извесен пораст и во производството на месо и јајца 
во производна кооперација. 

Во 1965 година земјоделството се смета дека 
ќе има на располагање поголеми количини веш-
тачки ѓубрива, земјоделски (машини, добиточна 
храна од увоз и од сопствено производство, а ќе 
стигнат до род и нови површини на лозја и овош-
ни градини. 

За остварувањето на предвиденото производ-
ство потребно е што порационално и поефикасно 
користење на средствата за производство, поинтен-
зивно користење на површините во општествениот 
сектор и кооперацијата подобро користење на 
постојните мелиорациони системи и добиточниот 
фонд и воопшто проширување на кооперацијата, 
особено во сточарството. Се очекува да дојде до 
подобро докомплетирање на механизацијата со 
приклучни машини, што треба да овозможи за-
окружување на механизираните производни про -
цеси. 

Настанатото зголемување на цените на земјо-
делските производи и можноста за одлагање на 
отплатата на дел од ануитетите позитивно ќе вли-
јае врз зголемувањето на производството и ќе при-
донесе за зајакнување на економската положба на 
организациите. Натамошното економско зајакнува-
ње на земјоделските организации треба да се по-
стигне и преку подобра организација на работата, 
зголемување продуктивноста на трудот, економич-
но работење, подобрено користење на средствата, 
постимулативна расподелба на доходот спрема вло-
жениот труд и др. 

Проширувањето на производната кооперација 
треба да се поттикнува со економичното работење 
на земјоделските организации, со подобра органи-
зација на пазарот и откупот на земјоделски про-
изводи, со кредитната политика, со поефикасната 
работа на стручните служби и пошироката при-
мена на агроминимумот. На индивидуалните про-
изводители, исто така, треба да им се помогне вл 
набавката на репродукциони материјали, со струч -
на помош, пласман на производите и др. 

Во црометот на земјоделските производи тре-
ба да се обезбеди посигурен пласман во што орга-
низациите за промет и средствата на фондовите 
за ризик и материјалните резерви треба да оди-
граат решителна улога. Подобрата економска и 
производна соработка помеѓу земјоделските, тргов-
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ските и организациите од преработувачката инду-
стрија, треба да придонесе за подобро снабдување 
на домашниот пазар и извозот. За постабилни 
услови на работење на земјоделските организации 
и за зголемување на производството кч некои важ-
ни производи, треба да се прошири листата на га-
рантираните цени, и да се настојува да се! ускл,ади 
паритетот на постојните гарантирани цени. 

Зголемувањето на производството во опште-
ственото стопанство првенствено треба да се по-
стигне преку зголемување на приносите, односно 
со подоброто користење на постојни производни 
фондови. При зголемувањето на фондот на земјата 
потребно е да се воведе построг критериум во по-
глед на квалитетот на земјата и можноста за рен-
табилно стопанисување. 

Во 1965 година треба да се вложат поголеми 
напори за рационализација и реконструкција на 
општествените стопанства, стремејќи се притоа за 
заокружување и поголемо механизирање на про-
изводните процеси и зголемување продуктивноста 
на трудот. 

4. Во областа на шумарството треба да се оче-
кува понатамошно проширување на активноста на 
шумско-стопанските организации во правец ка зго-
лемување и подобрување на шумското производ-
ство и проширувањето на шумско-одгледувач-
ките и инвестиционите работи. 

Се очекува натамошен пораст на сечата, осо-
бено во општествениот сектор, како и понатамошно 
подобрување на структурата на шумското произ-
водство преку зголемување на производството на 
индустриско"техничкото дрво. 

Општата активност во областа на шумарството 
се очекува да биде остварена и со понатамошни 
напори и вложувања за проширување на шумско-
одгледувачките и инвестиционите работи. Притоа 
се смета да дојде до позначително проширување 
на интензивните мерки во шумско-одгледувачките 
,работи. 

5. Во рамките на преземените мерки за стаби-
лизирање на инвестиционата политика во областа 
на градежништвото, градежната оператива треба 
благовремено да ги преиспита новите услови на 
пазарот и да се вклопи во изведувањето на гра-
дежните работи што се очекуваат во идната го-
дина. Истовремено треба да се создадат оптимални 
можности за економско работење, како и стабили-
зирање на цените на градежните работи и услуги. 

Опремувањето со потребната механизација, 
особено на помалите градежни и занаетчиско-ин-
сталатерски организации, е важен фактор за по-
брзо градење и редовно изведување на завршните 
работи. 

При изведувањето на градежните работи и по-
натаму треба да доаѓа до усовршување односно 
изнајдување форми за соработка и кооперирање 
помеѓу работните организации. 

Во системот на работењето треба порешително 
да се оди кон создавање услови за индустриското^ 
сериско производство на одделни готови елементи. 
Во станбената изградба посебно треба да дојде до 
индустриска градба на станови и градба на ста-

нови за пазар, водејќи притоа сметка за брза, ква-
литетна и поевтина градба. 

За поголема ефикасност во градежништвото 
треба да придонесе и догледното спроведувања на 
прописите, особено на оние кои се однесуваат на 
пристапување кон градба на одделни објекти кои 
имаат осигурени инвестициони средства и комплет^ 
на квалитетна техничка документација. 

6. Во сообраќајот за поцелосно задоволување 
на потребите ед сообраќајни услуги, треба и пона-
таму да се оди на што пополно искористување на 
капацитетите и подигање продуктивноста на тру-
дот во сите гранки на сообраќајот. 

Во железничкиот сообраќај, покрај зголемува-
њето на капацитетите и наивното модернизирање, 
се очекува да се пристапи и кон решавање на пра-
шањата за неговата економска положба. 

Во друмскиот сообраќај се потребни натамош-
ни мерки за подобро искористување на капаците-
тите, а во ПТТ сообраќајот побрзо активирање на 
објектите што се во изградба, проширување на 
мегумесните врски и пуштање во експлоатација 
на транзитната централа. 

Зголемувањето на сегашната превозна моќ на 
сообраќајот треба Да се засновува и врз подобру-
вањето на организацијата и условите за одржува-
ње на превозните и другите сообраќајни средства; 
навремено снабдување сообраќајот со резервни де-
лови и гуми; понатамошно развивање на коопера-
цијата и забрзувањето процесот на интеграцијата 
во областа на сообраќајот; подобрувањето на со-
работката помеѓу сообраќајниге претпријатија и 
коорисниците на превозот и преземање мерки за 
понатамошно намалување на ^рамномерноста на 
превозот во текот на' годината. 

Во областа на сообраќајот треба да се продол-
жи со зголемувањето, модернизацијата и проши-
рувањето на сообраќај нито капацитети. Тежиштето 
при ова треба да биде на довршувањето на за-
почнатите објекти и нивното навремено пуштање 
во сообраќај. 

7. Развојот на трговијата и натаму треба да ^ 
насочен кон подобрување снабденоста на потро-
шувачите, што наложува натамошни усилби за 
нејзиниот побрз развиток. Со модернизацијата, ши-
рењето и окрупнувањето на трговската мрежа, 
треба да се овозможи создавање на таква мрежа, 
која ќе биде способна да делува на поширока те-
риторија, да развива современи методи и облици 
на продажба, како и да влијае врз насочувањето 
на производството и средувањето односите на па-
зарот. 

За средувањето и подобрувањето на снабде-
носта на пазарот со земјоделски производи, по-
требно е натамошно унапредување и усовршување 
на мрежата како и поцврсто и потрајно поврзу-
вање со производните организации преку догова-
рање на производството и испораката. За среду-
вањето односите на пазарот со земјоделски произ-
води треба да придонесе и институцијата на оп-
штествените материјални резерви. Заради тоа е 
потребно подобро искористување, побрза изградба 
на постојната мрежа за сместување и чување на 
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овие производи како и нивно натамошно проши-
рување. 

8. Во угостителството се очекува понатамошно 
зголемување и подобрување на услугите, за што е 
потребна подобра организација и опременост на 
капацитетите. 

Потребна е поголема ангажираност на стопан-
ските организации за попотполно искористување 
на капацитетите, подигања стручното ниво на ка-
дарот и потесна деловна соработка со другите деј-
ности. Од степенот на стабилизацијата на цените 
на угостителските услуги во голема мера ќе за-
виси обемот на услугите. 

Унапредувањето и зголемувањето на турис-
тичкиот промет бара знатно поголема ангажира-
ност и внимание ед сите дејности сврзани со раз-
војот на овој промет. 

За понатамошен побрз развиток на угостител-
ството, странскиот туризам и зголемувањето на де-
ловните ефекти, треба во поголема мера да при-
донесе модернизацијата на постојните к изградба 
на нови капацитети. 

9. Во областа на занаетчиството ќе се оства-
рува интензивна активност, особено во социјалис-
тичкиот сектор. Со оглед на високата стопа на 
активност во производните дејности и порастот на 
личните доходи на населението, нужно е да се 
обезбедуваат материјални и општествени услови 
за создавање на капацитети за вршење на поголем 
број услуги на населението и стопанството. 

10. Инвестиционата активност во 1965 година 
треба да се одвива во услови на поголеми напори 
за стабилизацијата на стопанството и поголема 
ефикасност на инвестиционата изградба. Проме-
ните во стопанскиот систем треба да доведат до 
прерасподелба на акумулацијата во корист на јак-
нењето на фондовите на стопанските организации 
и нивната поголема улога во одлучувањето за про-
ширената репродукција. Тоа треба да придонесе 
за порационално користење на инвестиционите 
средства. 

Врз база на извршените измени и оние што 
ќе се извршат во системот на расподелбата и си-
стемот на проширената репродукција, треба да се 
очекува намалување учествово на средствата на 
Федерацијата и другите општествено-политички 
заедници во финансирањето на инвестиции те, а 
зголемување учеството од средствата на стопан-
ските организации и деловните банки. 

Редовните инвестициони вложувања во основ-
ни средства се очекува да бидат на нешто пого-
лемо ниво. Меѓутоа, инвестициите за обнова и из-
градба на Скопје ќе бидат на пониско ниво од 
1964 година, поради што инвестиционата активност 
во целина се смета дека ќе биде пониска. 

Во рамките на расположивите средства до 
требно е да се преземат организациони и други 
мерки, кои треба да обезбедат редовно завршу-
вање на објектите. Во 1965 година се одвива нор-
мално градбата на капацитетите кои треба да 
завршат со следните години. Ова е дотолку повеќе 
значајно, што од нав,ременото завршување на за-
почнатите капацитети зависи и остварувањето на 

предвидениот пораст на производството и рацио-
налноста во користењето на вложените средства. 

Инвестиционите вложувања во индустријата 
треба првенствено да овозможат интензивна из-
градба на Железарницата, завршување на објек-
тите од структурата на гарантираните инвестиции, 
завршување на дел ед објектите што се финан-
сираат од средствата на Сојузниот фонд за сто-
пански развиток на неразвиените подрачја во Ре-
публиката, како и поинтензивни вложувања за 
реконструкција и модернизација на постојните ка-
пацитети. 

Инвестициите наменети за земјоделството, тре-
ба да овозможат продолжување изградбата на 
мелиоративните системи според Законот за финан-
сирање на мелиорациите во СР Македонија при 
што да се даде приоритет на објектите што се во 
завршна фаза и инвестирање по веќе одобрените 
кредити за овоштарството, лозарството, опрема, до-
биток и друго. 

Вложувањата во сообраќајот треба да овозмо-
жат продолжување изградбата на сообраќајниците 
во друмскиот и железничкиот сообраќај, продол-
жување започнатиот процес на реконструкција и 
модернизација во пошгенско-телефонско-телеграф-
скиог сообраќај, како и за проширување и модер-
низирање на другите капацитети во оваа област.' 

Кај другите стопански области, инвестиционите 
зложувања треба да овозможат поинтензивна ме-
ханизација, модернизација и реконструкција како 
и некои неопходни инвестициони зафати во правец 
на зголемување на нивните капацитети. 

Во рамките на нестопанските инвестиции зна-
чајно место заземаат инвестициите за обнова и 
изградба на Скопје. Исто така инвестициите во 
општествените служби треба да овозможат проши-
рувања и опремување на објектите во просветата, 
културата, здраве! во го и друго. 

Остварувањето на целите и задачите на инве-
стиционата политика, како дел на економската 
политика, бара целосно ангажирање на сите ор-
гани и организации. При услови на зголемување 
улогата на непосредните производители во проши-
рената репродукција, стопанските организации се 
повеќе стануваат основни носители на инвестицио-
ните одлуки, што несомнено ќе придонесе за по-
брзо и поефикасно реализирање на целите и за-
дачите на развитокот што треба да се оствари во 
1965 година. Во системот на проширената репро-
дукција се позначително место ќе заземаат и бан-
ките. Овие институции треба во што поголема мера 
да го развиваат процесот на мобилизација на сло-
бодните средства и да овозможат употреба на тие 
средства за рентабилни вложувања, а во рамките 
на економската политика утврдела со општестве-
ниот план. 

НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКА РАЗМЕНА 

Остварените движења во надворешно-тргов-
ската размена и развојот на стопанството во оваа 
година, наметнуваат потреба во 1965 година да се 
обезбеди побрз пораст на извозот, што ќе придо-
несе за подобрувањето на платниот биланс. Со 
мерките од областа на девизниот и надворешно-
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трговскиот систем се очекува да се овозможи по-
ефикасно зголемување на извозот. Во озаа смисла 
стопанските организации од ' нашата Република 
треба да ги зголемат напорите за натамошно по-
интензивно зголемување на извозот и постигање 
на подобри резултати, а со тоа и поадекватно да 
се вклопат во стопанските односи со странство. 

Остварувањето на овие задачи наложува по-
треба од поголема ориентација кон пласман на 
надворешните пазари, натамошно интензивно зго-
лемување на производството за извоз, како и на-
пори за знатно подобрување и проширување на 
асортиманот и квалитетот на производите. Ова бара 
постојано изучување и истражување на странските 
пазари како и намалување на трошоците на про-
изводството заради стекнување поконкретна спо-
собност. 

Преку потесни врски, соработка, кооперација 
и разни видови на интеграција помеѓу производ-
ните и надворешно-трговските организации треба 
да се прошируваат и постојано да се зголемуваат 
можностите за зголемување на извозот. 

Покрај тоа, а обезбедување на поголем извоз 
треба да се преземаат мерки кои во голема мера 
ќе ги стимулираат и обезбедуваат производните и 
извозните организации за постигање на поголеми 
резултати ЕО извозот. 
ПОЛИТИКА НА ЗАПОСЛЕНОСТА И ПРОДУК-

ТИВНОСТА НА ТРУДОТ 

1. Рационалното искористување на постојните 
капацитети и работниот фонд е една од претпо-
ставките за остварување на поскладни движења 
на стопанството во 1985 година. 

Предвидениот пораст на стопанската активност 
е можно и треба да се оствари со посмирена дина-
мика на порастот на запосленоста во о т и тес же-
нето стопанство. 

Во политиката на заведувањето работните ор-
ганизации треба да настојуваат шго порационално 
да го користат расположивиот работен фонд со 
натамошно усовршување и осовременување на ор-
ганизацијата на работењето со примена на нова 
технологија, користење на научните достигања и 
друго. Треба да продолжат напорите за натамошно 
и поинтензивно зголемување на продуктивноста на 
трудот. 

Во таа смисла треба да се обезбеди подобра 
примена на системот на наградување во правец на 
поголемо поврзување и условување на нивото на 
личните доходи од резултатите на стопанисувањето 
и економисувањето со средствата за работа и тру-
дот. 

2. Во Нестопанските дејности запосленоста тре-
ба да се движи во рамките на потребите кол про-
излегуваат од натамошниот развој на услужните 
дејности, културно^просветната и здравствено-

социјалната дејност. Во органите на власта и упра-
вата, банките, коморите, политичките и опште-
ствените организации, не треба да дојде до зголе-
мување на запосленоста. Новата политичко-тери-
торијална поделба треба да овозможи порацио-
нално користење на расположивите кадри во ор-
ганите на власта и управата со унапредувањето и 

усовршување на организацијата на работењето во 
управните служби. 

3. Со подобрувањето организацијата на рабо-
тењето и осовременувањето на производните про-
цеси, посебно во дејностите кои помасовно ангажи-
ра,ат сезонски и повремена р а б о т а сила, треба да 
се настојува да се ублажат сезонските варијации 
во ангажирањето на работна сила. 

Стопанските организации што во 1965 година 
ќе минат на скратена работна недела, треба да 
ги преземат сите потребни мерки и да ги извршат 
сите потребни подготовки што се нужни за нор-
мално одвивање на производните процеси и ра-
ционално искористување на расположлвиот рабо-
тен фонд. 

4. Преземените мерки за усогласување на по-
трошувачката со расположивите стоковни фон-
дови, посебно на секторот на инвестициите, ќе до-
ведат до извесно заострување на проблемот на 
запослувањето на^ неквалификуваната работна 
сила. Комуните и институциите што работат во 
решавањето на проблемиве во врска со запослу-
вањето на работоспособното население, својава 
активност треба се повеќе да ја насочуваат кон 
стручно оквалификување, оспособување и преква-
лификување на лицата што бараат запослување, 
заради нивното активирање во дејностите што ба-
раат стручно подготвена работна сила. 

Во градските населби и поголемите економски 
центри посебно внимание треба да му се посвети 
на стручното оквалификување и оспособување на 
жените заради нивното оквалификување, кори-
стејќи ги потребите и можностите што посвојат 
за проширувањето на терцијалните дејности. 

5. Во 1965 година постојат услови порастот на 
производството да се остварува со натамошно по-
значајно зголемувале продуктивноста на трудот. 
Натамошното усовршување на стопанскиот систем 
со подоследна примена на принципот на награду-
вање според вложениот труд треба да делува кон 
поголема заинтересираност на работните организа 
ции за усовршување на организацијата на стопа-
нисувањето, воведување и овладување со совреме-
ните технички и технолошки решенија во проце-
сот на производството и вложување на погребни 
напори за научно утврдување систематизацијата 
на работните места и за подобрување стручниот 
состав на кадрите и економисување со работниот 
фонд. 

Исто така работните организации треба да 
имаат поголема ориентација и да се оспособуваат 
за аналитичко истражување одразот на образов-
ното ниво на работниците врз производството и 
врз основа на тоа одредување и спроведување на 
соодветна политика и мерки за систематско обра-
зование и усовршување на кадрите (формирање на 
кадровски служби, центри за стручно образование, 
стручни училишта и др.). 

ПОЛИТИКА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ЛИЧ-
НАТА ПОТРОШУВАЧКА 

Побрзиот пораст на личните доходи претста-
вува важен предуслов за остварување целите и за-
датоците на стопанскиот развиток во 1985 година. 
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Порастот на реалните лични доходи во оддел-
ни работни организации и општествено-политички 
заедници ќе зависи од постигнатите резултати на 
стопанисувањето и економските ефекти. 

Мерките кои се во тек и што ќе се преземаат, 
ќе овозможат подобрување на условите за рабо-
тење на работните организации и ќе создадат ос-
нови за подоследна примена на принципот на на-
градување според вложениот труд. Разликите во 
личните доходи во одделни стопански дејности 
треба да бидат резултат на сразмерата во нивото 
на остварената продуктивност на трудот и подо-
брото работење. 

Доследната примена на системот за внатрешна 
расподелба на личните доходи врз принципот се-
кому според вложениот труд и постигнатите ре-
зултати, од поединецот, групата и работната орга-
низација во целина, претставува еден од основните 
услови за реализирање на предвидените со планот 
општи стопански резултати и посебно динамиката 
на порастот на личните доходи. 

Личните доходи на зашилените во огаптестве- -
ните служби и органите на управата треба да го 
следат движењето на личните доходи во стопан-
ството, како и да бидат во согласност со постиг-
натите резултати, значението и сложеноста на ра-
ботите кои овие дејности ги вршат. При опреде-
лувањето на вкупните средства на државната уп-
рава и општествените служби за 1965 година тре-
ба да се овозможи коригирање на личните доходи 
во оние дејности каде личните доходи заостану-
ваат, а особено во областа на образованието. 

Во 1965 година ќе бидат зголемени средствата 
за лична потрошувачка и по основ на социјалното 
и здравственото осигурување, со што ќе се обез-
беди, пред се, материјална основа за спроведување 
во живот на новиот пензиски систем, односно ва-
лоризацијата на пензиите. Исто така ќе се зголе-
мат и средствата од здравственото осигурување. 
Наспроти тоа, во 1965 година треба да се очекува 
побавен пораст на потрошувачките кредити во спо-
редбата со 1964 година, поради изменетите услови 
на кредитирањето и големата задолженост на ко-
рисниците од Скопје. 

Порастот на расположивите стоковни фондови 
за лична потрошувачка во земјата во 1965 година 
овозможува да се влијае врз стабилизацијата на 
пазарот во оваа област, што е воедно и основна 
скономско-политичка цел и стопанско-планска ме-
ра во 1065 година. Затоа се јавува потреба надлеж-
ните органи да го следат движењето на личните 
доходи, трошоците на живот и да преземаат соод-
ветни мерки за да се усогласат реалните лични 
доходи со порастот на продуктивноста на трудот. 
За остварувањето на оваа цел е потребно да се 
унапредат методите за следење на личните доходи, 
трошоците на животот, цените на мало во одделни 
подрачја, за да можат работните организации пра-
вилно да донесуваат одлуки за висината на лич-
ните доходи. 

За стабилизација на цените во 1965 година е 
значајно активирање на општинските собранија. 
Во таа смисла општините треба да ги користат 
сите економски инструменти и да преземаат по-

требни организациони мерки кои ќе придонесат за 
стаблизирање на пазарот на земјоделските произ-
води и да обезбедат стабилно и навремено снабду-
вање на градовите, поголемите населени места и 
индустриските центри. 

Посебно е нужно да се преземат систематски 
мерки за подобрување на условите за снабдување 
на градовите со земјоделско-прехранбени произ-
води, затоа што порастот на нивните цени е сеуште 
еден од најзначајните фактори во порастот на 
трошоците на животот. 

ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА 
СТАНБЕНО-КОМУНАЛНАТА ИЗГРАДБА 

1. Во 1965 година треба да дојде до натамошно 
зголемување во станбената изградба (без станбе-
ната изградба во град Скопје) со што ќе се обез-
беди подобрување на постојниот станбен фонд, а 
со тоа и стандардот на станувањето. За остварува-
њето на оваа цел нужно е да се обезбеди мобил-
ност и поефикасно ангажирање на фондовите за 
станбена изградба, к,ако и средствата на работните 
организации и граѓаните. 

Со оглед на тоа што 1965 година ќе претста-
вува преодна година во системот на финансирање-
то на станбената изградба, потребно е уште во 
текот на оваа година да се обезбеди постепено 
спроведување на сите промени, за кои е возможно 
да се обезбедат материјални предуслови, а кои 
можат во целина да го забрзаат преминот на но-
виот систем во оваа област и да го забрзаат раз-
војот на оние дејности, од кои зависи обемот на 
производството на станови. 

Станбената изградба во населените места, а 
особено во поголемите такви, треба да се одвива 
преку поекономични урбанистички решенија. При-
тоа, таа треба повеќе да се ориентира кон поце-
лосно просторно уредување на потесните градски 
подрачја. 

Комуналното уредување на градското градежно 
земјиште треба да му претходи на станбената из-
градба. За финансирањето на ова уредување да се 
користат сите можни извори како и да се создадат 
услови за користење и на кредитни средства. 

ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО 

Во 1965 година опфатено ста на децата од 8—15 
години се цени дека ќе биде поголема. Исто така 
се очекува да се зголеми и опфатено ста на децата 
во школите од втор степен на школување. Се оце-
нува дека порастот на опфатеносга ќе се движи 
во склад со досега постигнатото темпо. 

Р1атамошното ширење мрежата на институции-
те за образование на стручни кадри ќе се обезбе-
дува со понепосредно поврзување на образованието 
со потребите на стопанството и јавните служби. 
Работните организации од стопанството и јавните 
служби треба да стануваат се поактивен фактор 
кој непосредно го организира и остварува образо-
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ванието и битно влијае врз програмско-наставната 
структура на единствениот образовно-воспитен си-
стем. 

Во областа на основното образование и обра-
зованието од втор степен посебна грижа ќе биде 
посветена на натамошното усовршување на нас-
тавно-воспитната структура. 

Со оглед на недоволната опременост со наглед-
ни средства од сите видови на учила и недовол-
ниот училишен простор, се налага оптимално ан-
гажирање на фондовите за школство и други из-
вори на средства за изградба на нови училишни 
простории и опремување на нужните кабинети, за 
да се обезбеди поредозна функција на наставата. 
Воедно во 1С65 година би требало да се изготви 
нужната документација за натамошниот развој на 
училишниот простор, во склопот на развојниот пе-
риод од 1964—1970 година. 

Подоброто организирање на производната прак-
тична настава во училиштата ќе обезбеди созда-
вање и на посебни средства за финансирање на 
основната дејност на стручните училишта. Со спро-
ведувањето на една ваква политика во стручните 
училишта, се добива можност за поголемо произ-
водство, навика кај учениците за работа и пополно 
стручно оспособување. 

Напоредно со решавањето на прашањето за 
неопходниот училишен простор, треба да се созда-
ваат можности и за решавање на проблемот за 
сместување на учениците кои се школуваат вон од 
своите места на живеење. 

Извршената санација на постојните објекти и 
завршување на некои објекти во 1964 година ќе 
овозможи поредовна настава на факултетите и 
високите школи. Но, сепак, училишниот простор 
останува како проблем кој ќе треба да се решава 
и во 1965 година. Се очекува да бидат наполно за-
вршени факултетите: Техничкиот, Електромашин-
скиот и Земјоделскиот, со што во учебната 1965/66 
година знатно ќе бидат подобрени условите за на-
става на факултетите. 

За нормална функција на вишото школство, а 
пред се на техничките школи и педагошките ака-
демии, треба да се обезбеди школски простор зз 
редовна настава како и соодветни кабинети и 
простории за редовно одвивање на вишите и прак-
тичната настава, предвидени со наставниот план. 
За реализацијата на овие поставки во основа тре-
ба да се користат средствата на фондовите за 
школство, стопанските организации и другите за-
интересирани фактори. 

Во областа на образованието треба да дојде до 
израз примената на принципот на расподелбата на 
доходот и наградувањето според вложениот труд. 

ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА 
КУЛТУРАТА 

Насоките во областа на културата, сфатени 
како неразделност на општествениот и стопанскиот 
живот, треба да овозможат развој на културата 
реализирање на творечките, уметничките и кул-
турните потенцијали како домет и масовна при-
мена кај поединците и институциите. 

Сите области на културното дејствување треба 
да бидат обезбедени за непречено, проширено и 
поквалитетно извршување на своите функции, но 
заради актуелитетот, примената и комуникатив-
носта, приоритет имаат: заштитата на спомениците 
на културата, развојот на РТВ и книгоиздавачката 
дејност со обезбедување повисок зафат на средства 
во оваа година, како претпоставка за идните го-
дини. Тоа претпоставува превентива и заштита 
на спомениците на културата; обезбедување радио 
и телевизиска мрежа, сопствена ТВ програма и ус-
лови за работа и изведба; пошироки можности за 
издавање и пласирање на литература. 

Културната политика во оваа година треба да 
обезбеди во оваа област општествено-материјални 
услови за развивање на системот на општественото 
самоуправување, целисходна примена на принци-
пот на распределба на личниот доход според тру-
дот, рационализација, економичност и програми-
рање на дејностите и материјално консолидирање 
на материјалната положба на културните институ-
ции. 

Во некои градови во Републиката се јавува 
потреба од изградба на објекти што ќе обезбедат 
услови за одвивање на културната дејност. За 
изградба на домови на културата, кино-мрежата, 
библиотеките, сценско-уметничките установи и дру-
ги неопходно е да се создадат поволни кредитни 
услови за добивање инвестициони средства, како и 
други извори за реализација на иницијативите. 

ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА 
ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 

Во областа на физичката култура треба да 
дојде до консолидирање на материјалната полож-
ба, пред се на организациите што обезбедуваат ма-
совност. 

Основните насоки во инвестиционата политика 
треба да бидат насочени кон подобрување на ма-
теријалната база на физичката култура во шко-
лите, на Универзитетот и во работните организа-
ции. 

Физичкото воспитување во основните училиш-
та и во школите од П степен треба да се прошири 
за да може училишната младина наполно да биде 
опфатена во наставата по физичка култура. 

Стопанските организации и другите заинтере-
сираните фактори треба да му придадат поголемо 
значење на активниот одмор и рекреацијата на 
работните луте и младината. 

Напоредно со решавањето на другите пробле-
ми кои имаат материјална природа, системно треба 
да се решава и кадровското прашање и тоа не 
само на кадрите кои се нужни за изведување на 
наставата во основните и средните училишта, туку 
и на оние кои ќе бидат ангажирани од страна на 
организациите за физичка култура, работните ор-
ганизации, општинските собранија и други опш-
тествени органи и организации. 
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ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА 
ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

1. Во склад со општиот стопански развиток, 
треба да се настојува и натаму да се подобрува 
здравствената состојба на населението во Републи-
ката, а пред се преку: 

— намалување општата смртност и заболува-
њата, а особено смртноста и заболувањата кај до-
енчињата и малите деца, 

— сузбивање на акутните заразни заболувања, 
— спречување и сузбивање на туберкулозата, 
— раното откривање и спречување ма малиг-

ните заболувања и современите дегенеративни бо-
лести, како и подобрување душевното здравје на 
населението. 

Во 1965 година треба порешително да се при-
стапи кон основање на здравствени станици ЕО ра-
ботните организации од стопанството, за да се 
обезбеди поефикасна и поспецифична здравствена 
заштита на работниците на работното место, со 
што треба да се подигне здравствената состојба на 
работниците и да се постигне натамошно намалу-
вање на привременото отсуство од работа поради 
болести, како и намалување на повредите на ра-
бота, професионалните заболувања, односно подо-
брување на работните услови. Функцијата на овие 
здравствени установи треба посебно да се стиму-
лира од фондовите за здравствено осигурување и 
со средствата на работните организации. 

Во текот на 1965 година треба и понатаму да се 
подобрува здравствената заштита на селското на-
селение и земјоделските производители, за која 
цел треба да се изнајдат поцелисходни облици за 
нејзиното финансирање. 

За остварување на целите и задачите во здрав-
ството во 1965 година, настојувањата треба да 61-
дат насочени кон натамошна изградба, проширува-
ње, адаптации и опремување на здравствените ус-
танови за заштита на мајките и децата, за антиту-
беркулозната борба, за душевното здравје и урген-
твата медицина. Тоа треба да се обезбеди со по-
рационално користење на сите ПОСТОЈНИ можности, 
а особено со здружување на средствата на сите 
заинтересирани фактори, пред се во здравствените 
установи, фондовите за здравствено осигурување и 
општинските собранија, како и со правилно ориен-
тирање на инвестиционите вложувања за овие 
цели. 

Покрај користењето на досегашните извори, 
во инвестирање во областа на здравството треба 
поактивно да се вклучуваат и средствата на самите 
здравствени установи и вишоците во фондовите 
за здравствено осигурување, како и поповолно да 
се користат банкарско-кредитните можности. 

2. Во областа на социјалната заштита во 1961 
година треба да се оди на проширување мрежата 
на установи за престој на деца на запослени ро-
дители и максимално користење на постојните ка-
пацитети. Работните организации треба повеќе да 
се ангажираат во создавањето детски установи и 
?а нивната издршка. Посебни напори треба да се 
вложуваат за создавање услови за дневно органи-
зирана разонода на претшколските и школските 

деца, за летниот одмор и зимската рекреација; да 
продолжат настојувањата за создавање услови за 
пошироко опфаќање во социјалната заштита и 
рехабилитацијата на лица со психофизички недо-
статоци. Исто така треба и натаму да продолжат 
настојувањата за проширување мрежата на соци-
јални служби вон општинските собранија и подо-
брување кадровската состојба во нив. 

Треба да продолжат и настојувањата за реша-
вање на станбените проблеми на учесниците во 
НОВ и со нивно учество, на материјалното обезбе-
дување на необезбедените лица и семејства на за-
гинатите борци и умрени инвалиди, како и подо-
брување на материјалните услови за школување 
на децата на учесниците во НОВ што се вон ра-
ботен однос. 

Во текот на 1965 година треба да се испита 
можноста за создавање на постојани и посигурни 
извори за финансирање на социјалната заштита и 
тоа како за материјалните давања, така и за ин-
вестиционите вложувања, кои се неопходни за 
натамошниот развиток и функцијата на оваа деј-
ност. 

ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА 

Процесот на интензивното користење на рас-
положивите и новите стопански капацитети, бара 
и понатаму да се вложуваат напори за побрз раз-
виток на научно-истражувачките институции и 
вклучувањето на истите во целокупниот процес 
на општествената репродукција. 

Потребно е да се создадат погодни кредитни и 
други услови, како и поголемо ангажирање на 
средствата од стопанските организации во решава-
њето на научко-истражувачките работи, кои се од 
интерес за технолошкиот и општиот стопански раз-
виток. За изведување на поголеми научно истра-
жувачки работи, кои ќе овозможат јакнење на 
материјалната основа и технолошкиот развиток 
воопшто, треба да се овозможи пошироко здружу-
вање на средствата за оваа камена. Ова особено 
кога се работи за истражувањето на природните 
богатства, развој на електрониката, петрохемијата, 
електромашинствого и применетата биологија. 

Основна задача во политиката и насоките на 
развојот на научно-истражувачката работа е соз-
давањето на потребни материјални и организациони 
предуслови за ефикасно школување на научни 
кадри и за развитокот на научната работа на уни-
верзитетите и нивните институти. Во таа смисла 
е нужна поголема координираност во научната 
работа, отстранување на постојната расцепканост 
на истражувачката работа и активно вклучување 
на расположивиот потенцијал, особено Универзи-
тетскиот научен кадар, во поцелисходните и ефи-
касните остварувања во научната работа. 

БУЏЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА 

Во согласност со порастот на материјалното 
производство, зголемената дотација од Федераци-
јата и воведувањето на новиот систем на финан-
сирање на општествено-политичките заедници се 
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очекува дека средствата на буџетите во 1965 година 
ќе забележат просечен пораст од околу 18% во 
однос на 1964 година. 

Порастот на средствата и потрошувачката по 
буџетите на одделните општествено-политички за-
едници ќе зависи од политиката на оптоварува-
њето на личните доходи на граѓаните, од акуму-
лативноста и рентабилноста на стопанството, како. 
и од политиката на расподелбата на средствата по 
буџетите. 

Имајќи го предвид зголемувањето на трошо-
ците за живот кои настанаа во 1964 година како и 
зголемувањето на реалните лични доходи на з аш-
иените во другите стопански дејности, во рамките 
на расположивите средства во 1965 година треба 
да се обезбеди соодветно зголемување на личните 
доходи и на запослените во буџетските установи 
и работните организации во општествените деј-
ности. 

Согласно со политиката на успорување темпо-
то на инвестиционите вложувања, финансирањето 
на инвестициите од буџетската потрошувачка е 
нужно да биде насочено кон решавањето на проб-
лемите во општествените служби. Сите општестве-
но-политички заедници во оваа област на потро-
шувачката во 1965 година треба да водат политика 
на максимално штедење. 

При расподелбата на средствата по буџетите 
во 1965 година треба да се води сметка и за обез-
бедување на неопходните средства за ликвидирање 
на неисплатените обврски по буџетите од претход-
ните години, како и неопходни средства во врска 
со покривањето на загубите на стопанските -орга-
низации, користејќи ги притоа, во прв ред, прене-
сените од вишоци и резерви од претходната година. 

Претстојното укинување на околиите и нама-
лувањето бројот на општините треба да овозможи 
прераспределба на буџетската потрошувачка, при 
што да дојде до зголемување на буџетските сред-
ства, наменети за финансирање на некои општес-
твени служби, а пред се во основното и средното 
школство. 

ЗАДАЧИ НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСКИ 
ПОНЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

1. Во 1965 година треба да продолжат напо-
рите на Републиката за активирање, односно за-
брзување стопанскиот развиток на стопански по-
неразвиените подрачја. 

Од средствата со кои Републиката ќе распо-
лага, за инвестициони вложувања во стопанството 
во 1985 година треба да се обезбедат потребни сред-
ства за извршување на програмата за инвести-
циони вложувања во стопански недоволно развие-
ните подрачја, утврдени со Општествениот план за 
стопанскиот развој на СР Македонија за 1961—1963 
година. 

2. Користењето на средствата обезбедени за 
инвестициони вложувања во овие подрачје., а во 
врска со тоа и напорите на Републиката, општи-
ните и инвеститорите, во 1963 година треба да 
бидат концентрирани на завршување на започна-
тите објекти и нивното активирање. 

Голем број од капацитетите што се изграду-
ваат на овие подрачја се во фаза на довршување 
на нивната изградба и во 1965 година треба да 
отпочнат со производството. Во таа смисла потреб-
но е да се извршат сите подготвителни работи 
што ќе обезбедат услови навреме да бидат акти-
вирани овие објекти. 

ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ 

Создадената состојба во Скопје по катастрофа-
та од 26. VII. 1963 година наметнува потреба ед 
интензивно решавање на низа проблеми и задачи 
и во текот на 1965 година. Меѓу најзначајните за-
дачи посебно се истакнуваат следниве: 

— Неопходно е да се продолжи решавањето 
на проблемите кои треба да овозможат комплетно 
поврзување на приградските населби во единстве-
ната градска целина, како и довршување на неоп-
ходните општествени простории и потребните ус-
лужни објекти за што понормално егзистирање на 
луѓето во нив. 

— Во оваа година треба да се продолжи со ре-
шавањето на просторот за сместување, како и да 
започне изградбата на поважните комунални об-
јекти. 

— Континуитетот на обновата и изградбата на 
градот наложува во текот на 1965 година да се 
обезбеди изработувањето на потребната техно-еко-
номска документација. 

— Се очекува во оваа година да биде донесен 
урбанистичкиот план на градот и долгорочната 
програма за обнова и изградба на Скопје. Од ус-
пешното решавање на овие задачи се обезбедува 
сестрано приоѓање на проблемите за обнова и из-
градба на Скопје. 

55. 
На основа член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Републико Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТО-
ПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ И ЗА УПОТРЕ-
БАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СРЕДСТВА ВО 1965 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за стопанско-плански-
те мерки и за употребата на републичките средства 
во 1965 година, што Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија го донесе на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 9 февруари 
1965 година и на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 9 февруари 1965 година. 

У бр. 41 
10 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р, 
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З А К О Н 
ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ И ЗА 
УПОТРЕБАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СРЕДСТВА 

ВО 1965 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат мерките со кои 

се обезбедува остварувањето - на односите, целите, 
задачите и насоките, утврдени со Општествениот 
план на Социјалистичка Република Македонија 
за 1965 година. 

ОБРАЗУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ СРЕДСТВА 

Член 2 
Приходите што Републиката ќе ги оствари 

во 1965 година од изворите утврдени со овој закон, 
се распоредуваат на средствата на Републичкиот 
буџет, средства на Републичкиот фонд за стан-
бена изградба и средства на Републиката за фи-
нансирање на инвестиции и други намени. 

1. Републички буџет 

Член 3 
Од приходите што и припаѓаат на Републиката, 

во Републичкиот буџет за 1965 година се внесу-
ваат приходите кои, според прописите за финан-
сирање на општествено-политичките заедници, се 
утврдени како приходи на Републиката. 

2. Републички фонд за станбена изградба 

Член 4 
Во Републичкиот фонд за станбена изградба 

во 1965 година се внесуваат следните приходи: 
1. учеството во приходите на општинските фон-

дови за станбена изградба по основ на придонесот 
од личните доходи, кое за 1965 година изне-
сува 20%; 

2. приходите, утврдени со сојузни и други про-
писи, како приходи на Републичкиот фонд за стан-
бена изградба; 

3. ануитетите на дадените кредити од фондот; 
4. кредити и дотации; и 
5. други приходи на Фондот. 

3. Средства на Републиката за финансирање на 
инвестиции и за други намени 

Член 5 
Средствата на Републиката за финансирање на 

инвестиции и за други намени во 1965 година се 
образуваат: 

1. од ануитетот по кредитот даден на Стопан-
ската банка на Социјалистичка Република Македо-
нија, според Законот за укинување на Републич-
киот инвестиционен фонд и 

2. од средствата предвидени со Законот за ре-
публичкиот буџет за 1965 година за финансирање 
на инвестиции. 

Член 6 
Средствата на Републиката за финансирање на 

инвестиции и за други намени утврдени во член 5 
точка 1 од овој закон, Стопанската банка на Соци-
јалистичка Република Македонија ќе ги употреби: 

а) за давање кредити на Републичкиот фонд 
за патишта до износ од 2.800 милиони динари за 
изградба на патишта; 

б) за давање кредит на Републичкиот фонд за 
нестопански инвестиции до износ од 1.200 мили-
они динари; 

в) за давање кредит на Републичкиот резервен 
фонд — средства за заеднички резерви на стопан-
ските организации — до износ од 2.200 милиони 
динари; 

г) за учество во инвестиционите вложувања за 
уредување на пороите во мелиоративните системи 
до износ од 120 милиони динари 

Кредитите од овој член ќе се одобруваат со 
рок на враќање до 50 години и каматна норма од 
1% годишно, со исклучок на средствата под точка г, 
кои се даваат без обврска на враќање. 

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД КРЕДИТОТ 
ДАДЕН ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
НАМЕНЕТИ ЗА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ 

НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
И КРАИШТА 

Член 7 
Средствата од кредитот даден од средствата 

на Федерацијата, наменети за Фондот за кредити-
рањето на стопанскиот развиток на стопански недо-
волно развиените републики и краишта, наменет 
за инвестиции во основни средства во износ од 
16.320 милиони динари, се даваат на Стопанската 
банка на Социјалистичка Република Македонија 
под истите кредитни услови под кои Републиката 
го добива тој кредит од Фондот. 

Средствата од претходниот став стопанската 
Санка ќе ги употреби за давање кредити: 

1. на Републичкиот фонд за школство — до 
износ од 900 милиони динари; 

2. на Републичкиот фонд за патишта — до из-
нос од 200 милиони динари; и 

3. на Републичкиот фонд за истражувачки ра-
боти во рударството до износ од 300 милиони ди-
нари, со рок на враќање од 50 години и каматна 
норма од 1% годишно. 

Остатокот на средствата Стопанската банка ќе 
го употреби за веќе создадените обврски за кре-
дитирање на инвестициите во основни средства, 
согласно со насоките на Општествениот план на 
СР Македонија за 1965 година. 

Член 8 
Средствата од кредитот даден од средствата на 

Федерацијата наменети за Фондот за кредитира-
ње на стопанскиот развиток на стопански недо-
волно развиените републики и краишта, намене-
ти за инвестиции во трајни обртни средства, Сто-
панската банка на Социјалистичка Република Ма-
кедонија ќе ги употреби за кредитирање инвести-
циите во трајни обртни средства на објектите, чи-
ја изградба е финансирана од средствата на Фе-
дерацијата за стопански развој на недоволно раз-
виените републики и краишта. 
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УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА КРЕДИТНИТЕ 
ФОНДОВИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ 

Член 9 
Стопанската банка на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија и другите деловни банки во Ре-
публиката расположивите средства на своите кре-
дитни фондови ќе ги употребуваат согласно со 
насоките на Општествениот план на Социјалистич-
ка Република Македонија за 1965 година и одред-
бите од овој закон. 

Член 10 
Кредитирањето на инвестициите по стопански 

понеразвиените подрачја во Републиката Стопан-
ската банка на Социјалистичка Република Маке-
донија ќе го врши под истите услови како и до-
сега. 

3. Употреба на средствата на Републичкиот фонд 
за станбена изградба 

Член 11 
Средствата на Републичкиот фонд за станбе-

на изградба ќе се употребуваат за финансирање 
на обврските по одобрените кредити, за доделување 
на нови кредити за изградба на станови и за ко-
мунална изградба 

МЕРКИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА 

Член 12 
Рокот на враќање на кредитите, што се одоб-

рени од Републичкиот инвестиционен фонд за по-
кривање на загубите во земјоделството, искажани 
во завршните сметки за 1960, 1961 и 1962 година, 
се продолжува на 30 години со каматна норма од 
1%? годишно. Во рокот од 30 години се пресметува 
поминатото време на отплатување на кредитот. 

Републичкиот резервен фонд — средства за 
заеднички резерви на стопанските организации, во 
смисла на претходниот став, ќе го продолжи ро-
кот за враќање на кредитот што за тие намени ѕ 
даден На општинските резервни фондови — сред-
ства за заеднички резерви на стопанските орга-
низации. 

Земјоделските стопански организации, корис-
ници на кредитите за покривање на загубите, мо-
жат да бараат од општинските резервни фондови 
— средства за заеднички резерви на стопанските 
организации, продолжување на рокот за враќање 
на тие кредити. 

Член 13 
Деловните банки, по барање од стопанските 

организации од одделни гранки односно групации, 
ќе им одобрат кредит во висина од 50%? од ануи-
тетите што стасуваат во 1965 година по кредитите 
за учество во инвестициите одобрени од специјали-
зираните банки. 

Одредбата на претходниот став се однесува 
на следниве стопански организации: рудници на 
железо, рудници на обоени метали и претпријати-
ја за производство на обоени метали, рудници на 
неметални минерали, претпријатија за производ-
ство на базни хемиски производи, претприја-
тија за производство на цемент и цементно-
азбестни производи, земјоделството и рибарството, 

шумарството, железничкиот сообраќај и стопански-
те организации на туризмот (изградба и рекон-
струкција на објекти со кои се обезбедува зголему-
вање на сместувањето и исхраната, превозот и дру-
ги услуги со кои се унапредува туристичкиот про-
мет со странци). 

Кредитите од став 1 на овој член деловните 
банки ќе ги одобруваат со рок на враќање од 5 
години и каматна норма од 1% годишно, со тоа 
што првата отплата почнува од 1 јануари 1967 
година. 

Ако стопанската организација, која бара кре-
дит, за исплата на дел од стасаниот ануитет ко-
ристела кредит за истата инвестиција и кај опште-
ствените инвестициони фондови на општините, 
деловните банки ќе го одобрат бараниот кредит 
под услов и овие кредитори да постапат на ист 
начин. 

Ако Југословенската земјоделска банка до 31 
март 1965 година со измените на договорите за кре -
дити ги намали првобитно договорените ануитети 
по кредитите од став 1 на овој член, стопанските 
организации можат да бараат кредит во смисла 
на овој член само за разликата помеѓу износот од 
намалениот ануитет и 50% од првобитниот износ 
на ануитетот. 

Член 14 
Деловните банки, по барање од стопанските 

организации од одделни гранки односно групации, 
ќе им одобрат кредит во висина од 50%? од ануи-
тетите што стасуваат во 1965 година по кредитите 
што им ги одобриле на тие стопански организации. 

Одредбите на претходниот став се однесуваат 
на следниве стопански организации: рудници на 
железо, рудници на неметални минерали, претпри-
јатија за производство на базни хемиски произ-
води, претпријатија за производство на памучни 
предења и ткаенини, претпријатија за производ-
ство на ќилими и теписи, индустрија на кожи и 
чевли, прехранбена индустрија и земјоделство. 

Кредитите од став 1 на овој член деловните 
банки ќе ги одобруваат со рок на враќање од 5 
години и каматна норма од 1%, со тоа што правата 
отплата почнува од 1 јануари 1967 година. 

Ако стопанската организација, која бара кре-
дит, за исплата на дел од стасаниот ануитет ко-
ристела кредит за иста инвестиција и кај опште-
ствените инвестициони фондови на општините, де-
ловните банки ќе го одобрат бараниот кредит под 
услов и овие кредитори да постапат на ист начин. 

Ако Југословенската земјоделска банка до 31 
март 1965 година со измените на договорите за 
кредити ги намали првобитно договорените ану-
итети по кпедитот од ставот 1 на овој член, сто-
панските организации можат да бараат кредит во 
смисла ка овој член само за разликата помеѓу из-
носот од намалениот ануитет и 50% од првобит-
ниот износ на ануитетот. 

Член 15 
Се овластува Стопанската банка на Социјали-

стичка Република Македонија да може да раскине 
одделни договори за кредит односно да врши из-
мени на договорите за кредит на договорените 
трнши по кредитите во зависност од расположи-
вите средства. 
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Член 16 
Мерките на кредитната политика не се одне-

суваат за кредити одобрени од банкарски средства. 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", со тоа што 
одредбите на член 4, 12—15 ќе се применуваат од 
1 јануари 1965 година. 

56. 
На основа член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИ-

ОНАЛНО, ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ 

Се прогласува Законот за регионално, простор-
но и урбанистичко планирање што Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија го донесе 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
22 јануари 1965 година и на седницата на Стопан-
скиот собор одржана на 9 февруари 1965 година. 

У бр. 44 
10 февруари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 31 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот во Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за урбанистичко планирање 
(„Сл. весник на НРМ" бр. 31/58) се усогласува со 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и во него се вршат измени и дополнувања така 
што неговиот текст гласи. 

З А К О Н 
ЗА РЕГИОНАЛНО, ПРОСТОРНО И УРБАНИС-

ТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Регионите, населените места и одделните под-

рачја се изградуваат и уредуваат на основа регио-
нални, просторни планови и урбанистички планови 
кои ќе се утврдат според одредбите од овој закон. 

Член 2 
Под регион се подразбира пошироко под-

рачје од населени места и одделни подрачја, кои 
заради заедничките економски, демографски, гео-
графски и други особини чинат една целина. 

Под населено место се подразбира, град, село, 
индустриска, рударска, туристичка или друга на-
селба. 

Под одделно подрачје се подразбира подрачје 
надвор од границите на населеното место кое 
служи како заштитно пространство, излетиште, 
подрачје со историско значение и слични под-
рачја со специјална намена. 

Член 3 
Со регионалниот просторен план се усмерува 

уредувањето на просторот на регионот. 

Члех: 4 
Со урбанистичкиот план се усмерува уреду-

вањето на просторот на населеното место односно 
одделното подрачје неговата изградба, реконструк-
ција и асанација со цел за постигнување на пра-
вилна функционална, економична и естетска це-
лина. 

Член 5 
Регионалниот просторен план на регионот се 

ускладува со регионалните просторни планови на 
соседните региони во однос на сообраќајните врс-
ки, водните токови и слично. 

Регионалниот просторен план се ускладува и 
со поставките на долгорочниот односно средно-
рочниот план за развој на соодветниот регион. 

Член 6 
Урбанистичкиот план на населеното место од-

носно одделното подрачје се ускладува со регио-
налниот просторен план на соодветниот регион. 

До донесувањето на регионален просторен 
план, урбанистичкиот план се ускладува со по-
с т а в е т е на долгорочниот односно среднорочниот 
план за развој на соодветното населено место од-
носно одделното подрачје. 

Член 7 
Регионалниот просторен план и основниот ур-

банистички план се изработуваат за подолг вре-
менски период, а најмалку за период од 20 години. 

Член 8 
Регионалниот просторен план и урбанистички-

от план ги изработуваат работните организации за 
просторно планирање или надлежните органи на 
општинските собранија. 

Член 9 
При изработка на регионалниот просторен план 

и урбанистичкиот план се обезбедува соработка на 
сите заинтересирани органи, работни и други ор-
ганизации. 

Државните органи, работните и другите орга-
низации се должни да ги даваат под^?оците со 
кои располагаат а кои се потребни при изработката 
на регионалниот просторен план и урбанистички 
план. 

Член 10 
Регионалниот просторен план и урбанистичкиот 

план го донесува општинското собрание на чие 
подрачје се наоѓа регионот или населеното место 
односно одделното подрачје. 

Ако регионот или одделното подрачје се про-
тега на територијата на две или повеќе општини, 
регионалниот просторен план и урбанистичкиот 
план го донесуваат споразумно општинските собра-
нија на тие општини. 

Член И 
Општинското собрание е должно да обезбеди 

јавен увид во регионалниот просторен план и ур-
банистичкиот план пред да бидат донесени. 

Постапката за донесувањето на регионалниот 
и просторен план и урбанистичкиот план, и по-
стапката за обезбедување на јавен увид ја утвр-
дува општинското собрание. 

Ако регионот или одделното подрачје се про-
тега на територијата на две или повеќе општини, 
соодветните општински собранија можат спора-
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зумно да ја утврдат постапката за обезбедување на 
јавен увид. 

Член 12 
По влегувањето во сила на урбанистичкиот 

план не може да се одобруваат локации и изда-
ваат одобренија за изградба ако тие не се во 
склад со урбанистичкиот план. 

П - РЕГИОНАЛЕН ПРОСТОРЕН ПЛАН 

Член 13 
Со регионалниот просторен план се утврдува 

основната намена за користење на просторот во 
регионот, мрежата на сообраќајниците со каракте-
ристичните елементи на поодделните правци, ре-
гулација на водните токови, како и други еле-
менти карактеристични за уредувањето и развито-
кот на регионот. 

Член 14 
Регионалниот просторен план се изработува во 

две фази: 
а) регионална просторна студија и 
б) основен регионален просторен план. 

Член 15 
Регионалната просторна студија содржи: 
— анализа за постојаната положба во регио-

нот и потенцијалните можности на истиот; 
— оценка на можностите за перспективниот 

развиток на регионот; 
— просторна концепција на регионот. 

Член 16 
Основниот регионален просторен план содржи: 
— основни смерници за економскиот и демо-

графскиот развиток на населените места, 
— основно решение за намената и користе-

њето на просторот, 
— основно просторно решение за распределу-

вање на стопанските објекти односно дејности, 
— основно решение на карактеристичните сооб-

раќај ни правци, и 
— основно решение за користење на водните 

токови. 
Член 17 

Републичкиот секретар за градежништво и ко-
мунални прашања поблиску ќе ги одреди елемен-
тите на содржината на регионалната просторна 
студија и основниот регионален просторен план. 

Ш - УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

Член 18 
Со урбанистичкиот план се утврдува намената 

за користењето на просторот, сообраќајната мрежа, 
системот на градбата и други елементи карактерис-
тични за изградбата, уредувањето и развитокот на 
населеното место односно одделното подрачје. 

Член 19 
Урбанистичкиот план на населеното место од-

носно одделното подрачје се изработува во след-
ните фази: 

а) урбанистичка студија; 
б) основен урбанистички план; 
в) планови за реализација. 
За помалите населени места и одделните под-

рачја урбанистичкиот план се состои од урбанис-
тичка студија и планови за реализација. 

Општинското собрание ќе ги одреди местата 
односно подрачјата од претходниот став. 

Член 20 
Урбанистичката студија содржи: 
— анализа за досегашниот развиток на насе-

леното место односно одделното подрачје и соод-
ветниот регион; 

— просторна концепција на населеното место 
односно одделното подрачје. 

Член 21 
Основниот урбанистички план содржи: 
— основно решение за сообраќајниците; 
— основното 'решение за намена на површи 

ните; 
— основно решение за системот на градбата; 
— основно решение за инсталации; 
— основно решение за комуналните инстала-

ции; 
— основно решение за водните токови; 
— одредби за примена на основниот урбани-

стички план. 
Член 22 

Плановите за реализација содржат: 
— детален урбанистички план; 
— проекти за комуналните инсталации (водо-

вод, канализација, електрична мрежа и др.) 
Член 23 

Плановите за реализација се изработуваат на 
основа основниот урбанистички план на населено-
то место односно одделното подрачје. 

За населените места и подрачјата од член 19 
став 2 од овој закон плановите за реализација се 
изработуваат на основа урбанистичката студија. 

Член 24 
За населените места и подрачјата од член 19 

став 2 ед овој закон плановите за реализација 
се изработуваат за целото населено место односно 
за одделното подрачје. 

За останатите населени места плановите за 
реализација можат да бидат изработени за целото 
населено место или за делови од истото. 

Член 25 
Урбанистичкиот план може да се измени и 

дополни доколку битно се изменети економските 
услови според кое е донесен или ако е тоа - неоп-
ходно поради дејство на виша сила. 

Измените и дополнувањата на Урбанистичкиот 
план се вршат по постапката за донесување на 
планот. 

Член 26 
Републичкиот секретар за градежништво и ко-

мунални прашања поблиску ќе ги одреди елемен-
тите на содржината на урбанистичката студија, 
основниот урбанистички план и плановите за реа-
лизација. 

IV - ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 27 

За одделни региони за кои не се донесени 
регионални просторни планови тие ќе се донесат 
во рок од пет години од влегувањето во сила на 
овој закон. 

За населени места за кои не се донесени урба-
нистички планови, тие ќе се донесат во рок од пет 
години од влегувањето во сила на обој закон, 
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Постојните урбанистички планови ќе се сооб-
разат на овој закон во рок од пет години од денот 
на неговото влегување во сила. 

По исклучок, Извршниот совет може за од-
делни населени места да го продолжи рокот од 
претходните ставови, но најмногу уште за пет 
години. 

Решението од претходниот став се донесува по 
образложен предлог од соодветните општински 
собранија засновано на претходно проучување за 
развитокот на регионот односно на место. 

Член 28 
За населените места односно одделните под-

рачја за кои до влегувањето во сила на овој закон, 
не е донесен урбанистичкиот план, општинското 
собрание е должно да донесе одлука со која привре-
мено се уредува изградбата и уредувањето на на-
селените места односно одделните подрачја. 

Оваа одлука го заменува урбанистичкиот план. 
Одлуката од претходниот став ќе се донесе во 

рок од две години од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Републичкиот секретар за градежништво и ко-
мунални прашања ќе ги одреди елементите што 
треба да ги содржи одлуката која го заменува 
урбанистичкиот план. 

V - ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Со донесувањето на овој закон престанува да 

важи Законот за урбанистичко планирање („Сл. 
весник на НРМ" бр. 31/58) и Одлуката за опреде-
лување на населени места чии урбанистички сту-
дии и основни урбанистички планови се утврду-
ваат со мислење на Советот за социјална политика 
и комунални прашања („Сл. весник на НРМ" бр. 
16/59). 

Член 30 
Овој закон влегува во сила триесеттиот ден 

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

57. 
На основа член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИ-

НУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

Се прогласува Законот за укинување на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд, што Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија го доне-
се на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 9 февруари 1965 година и на седницата на Сто-
панскиот собор одржана на 9 февруари 1965 година. 

У бр. 43 
10 февруари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р 

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

Член 1 
Републичкиот инвестиционен фонд (во ната-

мошниот текст: Фондот) се укинува. 
Член 2 

Средствата на укинатиот Републички инвести-
ционен фонд и се даваат како кредит на Стопан-
ската банка на Социјалистичка Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Стопанската банка), 
според положбата на тие средства во завршната 
сметка на Фондот за 1964 година. 

На Стопанската банка и се даваат како кредит 
и ангажираните непотрошени средства на Фондот, 
според нивната положба во завршната сметка на 
Фондот за 1964 година, со тоа што Стопанската 
банка ќе ги употреби за намените за кои тие биле 
ангажирани во 1964 година. 

Член 3 
По исклучок од претходниот член, средствата 

на Фондот, дадени како кредит во областа на тр-
говијата, угостителството и занаетчиството, се пре-
несуваат на комуналните банки, на чие подрачје 
се пласирани, според положбата на тие средства во 
завршната сметка на Фондот за 1964 година. 

На комуналните банки се пренесуваат и анга-
жираните непотрошени средства по кредитите за 
областите од став 1 според нивната положба во 
завршната сметка на Фондот за 1964 година, со 
тоа што тие ќе ги употребат за намените за кои 
овие средства биле ангажирани во 1964 година. 

Средствата од став 1 и 2 од овој член кому-
налните банки ги внесуваат во своите кредитни 
фондови. 

Член 4 
Во средствата, дадени како кредит на Сто-

панската банка според одредбите на член 1 од 
овој закон, не влегуваат средствата на Фондот 
одобрени како кредит на Социјалистичка Републи-
ка Македонија за потребите што ги финансирала 
преку своите фондови или на товар на репуб-
личкиот буџет. 

Член 5 
Средствата на укинатиот Општ инвестиционен 

фонд и другите средства на Федерацијата што се 
употребени за инвестиции на територијата на Со-
цијалистичка Република Македонија од почетокот 
на 1953 до крајот на 1960 година, а кои се пре-
несени на Републичкиот инвестиционен фонд, се 
даваат како кредит на Стопанската банка според 
положбата на тие средства на 31. ХП. 1964 година. 

На Стопанската банка и се даваат како кредит 
и средствата што се употребени за учество во 
гарантираните инвестиции одобрени од Федера-
цијата во 1963 и 1964 година, а кои се пренесени 
на Републичкиот инвестиционен фонд, според по-
ложбата на тие средста на 31. ХП. 1964 година. 

На Стопанската банка и се даваат како кредит 
и средствата по кредитите што се во користење 
од ст. 1 и 2 на овој член, а по нивното започну-
вање со отплата во 1965 година и следните години, 
односно по нивното пренесување на Републиката. 
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Член 6 
Кредитите од чл. 1 и 4 на овој закон се даваат 

на Стопанската банка со рок на враќање од 25 
години и со каматна стопа од 1% годишно. 

Отплатата на кредитот Стопанската банка ќе 
ја врши во еднакви' полугодишни ануитети, кои 
стасуваат на 1 април и 1 октомври секоја година. 

Првиот ануитет стасува на 1 април 1965 го-
дина. 

Стасаните ануитети според овој член, Стопан-
ската банка ги внесува на посебна сметка Ре-
публиката која се води кај Службата за опште-
ствено книговодство. 

Член 7 
Употребата на средствата на Републиката од 

ст. 4 на чл. 5 од овој закон се регулира со посебен 
закон. 

Член 8 
Правата и обврските по кредитите одобрени на 

Социјалистичка Република Македонија од сред-
ствата на Федерацијата, наменети за побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените под-
рачја, согласно сојузните општествени планови за 
1961, 1962 и 1963 година и Законот за стопанско-
планските мерки за 1964 година се пренесуваат на 
Стопанската банка. 

Член 9 
Обврските по кредитите одобрени до крајот 

на 1964 година од средствата на Републичкиот 
инвестиционен фонд и од средствата на Федера-
цијата, наменети за побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените подрачја, ќе ги из-
врши Стопанската банка. 

Стопанската банка ќе ги изврши и обврските 
по кредитите што Социјалистичка Република Ма-
кедонија ги заклучила со сојузните специјализи-
рани банки за сметка на Републичкиот инвести-
ционен фонд. 

Член 10 
Договорите за кредит со Стопанската банка, 

според одредбите на овој закон, ги заклучува во 
името на Социјалистичка Република Македонија 
републичкиот секретар за финансии 

Член 11 
Средствата за инвестиции, со кои Стопанската 

банка и комуналните банки ќе располагаат според 
одредбите на овој закон, ќе ги користат согласно 
прописите за работењето на банките и за креди-
тните работи, раководејќи се од начелата на еко-
номско и рационално работење. 

Член 12 
Републичкиот секретар за финансии ќе донесе 

поблиски прописи за расподелбата на средствата 
на Фондот според одредбите на овој закон. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

58. 
На основа член 124 точка 17 и член 140 точка 

7 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот сооор 
одржана на 9 февруари 1965 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОКРУЖНИОТ И 
ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
И ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ВИШИОТ СТОПАН-

СКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
I 

За судии на Окружниот суд во Скопје се 
избираат: 

1. ЈОВАНОВА ГВОЗДЕН МИЛКА, судија на 
Општинскиот суд II во Скопје; 

2. МИКЕВСКИ АЛЕКСАНДАР ДРАГАН, служ-
беник во Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи во Скопје; 

3. ЈОВЧЕВ ГОГОВ ПЕТАР, претседател на Оп-
штинскиот суд во Скопје; 

4. РАИЧКОВИЌ МИТАР БРАТОЉУБ, прет-
седател на Општинскиот суд II во С К О П Ј Е 

II 
За судии на Окружниот стопански суд во 

Скопје се избираат: 
1. ГЕОРГИЕВСКИ МИЛОВАН РАДОМИР, су-

дија на Општинскиот суд II во Скопје; 
2. СЕКУЛОВ ДИМИТРОВ БЛАГОЈ, претседа-

тел на Општинскиот суд во Берово; 
3. СТЕФАНОВСКИ ПАНДЕВ ЖИВКО, судија 

на Општинскиот суд II во Скопје; 
III 

За повремени судии на Вишиот стопански суд 
во Скопје се избираат: 

1. АНАСТАСОВ НИКОЛА ИЛИЈА, началник 
на Одделението за внатрешна трговија во Репуб-
личкиот секретаријат за трговија и туризам, Ско-
пје; 

2. АДАМОВСКИ ХАРАЛАМПИЕ ПЕРО, ди-
ректор на Финансискиот сектор во „Макотекст" 
во Скопје; 

3. АНТОВ ТРАЈКО КОНСТАНТИН, директор 
на ангросекторот во „Интерпромет", Скопје; 

4. АНДРЕЕВСКИ БОРИС АНЧЕ, началник во 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, 
Скопје; 

5. АРСОВСКИ РАФЕ СТРАТЕ, директор на 
НИЛ „Нова Македонија", Скопје; 

6. СИМЈАНОВСКИ СТОЈАН КОЧО, советник 
во Републичкиот секретаријат за законодавство и 
организација, Скопје; 

7. БЕЛОПЕТА ЃОШО БЛАЖО, главен инже-
нер во ОХИС, Скопје; 

8. БАЧИЌ СТЈЕПАН Д-р ФРАЊО, професор 
на Правниот факултет, Скопје; 

9. БАНДЕВСКИ ТОДОР Инж. ВАНДЕ, дирек-
тор на Републичкиот завод за продуктивност на 
трудот, Скопје; 

10. ВАСИЛЕВА ЃОРГИ ВЕРА, шеф на смет-
ководството во „Интерпромет", Скопје; 

11. ГРИЗО НАУМ Инж. АЛЕКСАНДАР, доцент 
на Техничкиот факултет, Скопје; 
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12. ГОЛЕЧЕВАЦ ЈОВАН РАДОМИР, правен 
советник во ЖТП, Скопје; 

13. ГРЧЕВ ТАШОВ ДИМИТАР, вонреден про-
фесор на Техничкиот факултет, Скопје; 

14. ГРУЕВСКИ ЈОРДАН АРКАДИЕ, пом. ди-
ректор на Заедницата на осигурувањето, Скопје; 

15. ГАВРИЛОВСКИ НАЦЕВ БЛАЖО, комер-
цијалист во „Технометал", Скопје; 

16. ГРАШЕВ СКИ ДИМИТАР Инж. НИКОЛА, 
раководител на инвестиционата група во Електро-
етопанската заедница, Скопје; 

17. ГРДАНОВИЌ АЛЕКСАНДАР Инж. СЛО-
БОДАН, градежен инспектор во Градското собра-
ние на Скопје; 

18. ГАВРИЛОВ ЈОРДАН НИКОЛА, предавач 
на Техничкиот факултет, Скопје; 

19. ДОКИЌ ГОРЃИ ВЕЛИМИР, шеф на транс-
портно-комерцијалната служба во ЖТП, Скопје; 

20. ДУГАНОВСКИ ТОМО АРМОДИЈА, дирек-
тор на „Југоопрема", Скопје; 

21. ДИМИТРИЕВ СТОЈО Инж. СТОИЛ, совет-
ник во Републичкиот завод за стопанско плани-
рање, Скопје; 

22. ДИМИТРОВСКИ РИСТО КИРО, директор 
на претпријатието „Радијатор", Скопје; 

23. ДИМИТРОВСКИ СПИРО Инж. ИВАН, пом. 
секретар во Републичкиот секретаријат за градеж-
ништво и комунални прашања, Скопје; 

24. ДОБРЕВСКИ САЗДО ТОДОР, пом. дирек-
тор на претпријатието „20 мај", Скопје; 

25. ЃУРОВСКИ ЈОВАН СПИРО, пом. директор 
на Комуналната банка во Скопје; 

26. ГЕРАКАРОВСКИ ЈОСИФ ИВАН, советник 
во Народна банка на Југославија во Скопје; 

27. ГИРОВ ГАНЕ ЈОРДАН, директор на прет-
пријатието ,.Семе-Вардар", Скопје; 

28. ЖОЖУ ГОРГИ МИХАИЛ, директор на 
сектор во „Ауто-Македонија", Скопје; 

29. ЖИВКОВИЌ МИЛАН ГОКО, директор на 
„Аутотурист", Скопје; 

30. ЗАФИРОВ ЛАЗАР Инж. ПЕНЧО, технич-
ки директор на „Бетон", Скопје; 

31. ЗЛАТАНОВИЌ СТЕВАН Инж. ЈОВАН, про-
фесор на Техничкиот факултет, Скопје; 

32. ЗЕНДЕЛ СКИ ТОДОР ПАНЧЕ, шеф на 
сектор во експорт импорт „Македонија", Скопје; 

33. ЈАНЕВ ИЛИЈА БОРИС, директор на „Ин-
терпромет", Скопје; 

34. ЈОВАНОВ ГАРЕВ Инж. АЛЕКСАНДАР, ин-
женер во дирекцијата на автопатот „Братство 
Единство" Скопје; 

35. РУСО МЕКТЕШ РОЗА, пом. републички 
секретар за финансии, Скопје; 

36. КАЛАЈЏИСКИ ЗАРЕВ ЛАЗО, главен ре-
публички пазаришен инспектор, Скопје; 

37. КАЛЕОВ ДАВЧЕВ Инж. СТОЈАН, началник 
во Републичкиот завод за стопанско планирање, 
Скопје; 

38. ЛАЗАРЕВСКИ ЦВЕТАН БОРИС, пом. ре-
публички секретар за собраќа ј и врски, Скопје; 

39. КОНДЕВСКИ МАНЧЕВ ИЛИЈА, директор 
на угостителското претпријатие „Пелистер", Ско-
пје; 

40. КОЕВСКИ СПАСЕ АТАНАС, директор на 
дирекцијата за девизни работи во Народната банка 
на Југославија — централа во Скопје; 

41. ЛИПКОВСКИ ТРАЈКО Инж. ВЛАДИМИР, 
началник во водната заедница „Вардар", Скопје; 

42. ЛАБАЧЕВСКИ ГОРГИ ЛАЗО, секретар на 
Одборот за организационо-политички прашања на 
Републичкиот собор на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија; 

43. МАЛИНОВСКИ ДАНЕВ Инж. ДИМЧЕ, тех-
нички директор на „Маврово", Скопје; 

44. ДУКОВ МЕТОДИЈА ИВАН, самостоен ре-
ферент во Републичкиот секретаријат за општи 
стопански работи, Скопје; 

45. МАНАСИЕВ ГЛИГОРОВ ВАСИЛ, директор 
на „Македонија дрво", Скопје; 

46. МАНЕВА ХРИСТО МАРИКА, директор на 
сектор во Дирекцијата за станбена изградба, Ско-
пје; 

47. МОКРОВ ГОШЕВ БОРО, секретар на Ор-
ганизационо-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ, Скопје; 

48. МИСОСКИ ДИМЧЕ ГОРГИ, советник во 
Комуналната банка, Скопје; 

49. МАЛИНКОВСКИ КРСТО АЛЕКСАНДАР, 
началник во Републичкиот завод за стопанско 
планирање, Скопје; 

50. НИКОЛОВСКИ НАЈДОВ АЦО, секретар на 
Советот за земјоделство и шумарсто на Регионал-
ната стопанска комора, Скопје; 

51. НАНЧЕВ МИХАИЛОВ АЛЕКСАНДАР, ди-
ректор на Републичкиот завод за цени, Скопје; 

52. НИКИФОРОВСКИ ВАНГЕЛ НИКИФОР5, 
директор на „Технометал", Скопје; 

53. НОЧЕВ ЈОРДАН Инж. МЕТОДИ, советник 
во Електрсетопанска заедница на СРМ — Скопје; 

54. ПЕЦЕВСКА ТРАЈКО РАДМИЛА, началник 
во Републичкиот секретаријат за труд Скопје; 

55. ПЕМОВСКА ГИНКО Инж. АНА, виши ре-
ферент во Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство, Скопје; 

56. ПРОШЕВ КОСТОВ ЉУБОМИР, директор 
на стопанско сметковниот сектор во „Жито-Маке-
донија", Скопје; 

57. ПАНГОВСКИ ИЛИЈА БЛАЖО, директор на 
трговското претпријатие „Славија", Скопје; 

58. ПЕНДЕВ МИЛАН ГОКО, шеф на сметко-
водството во Фабриката за стакло, Скопје; 

59. ПАТЧЕВ ПРОФИР ВЛАДО, директор на 
„Стокопромет", Скопје; 

60. СТОЈАНОВСКИ ТОМО ТАШКО советник 
во Стопанската комора на СРМ, Скопје; 

61. САПУНЏИЈА ИЛИЈА Инж. ВЕЛКО, граде-
жен инспектор во Републичкиот секретаријат за 
градежништво и комунални прашања, Скопје; 

62. СЛОВЕВ ТОДОР КИРО, директор во смет-
ководниот сектор во трговското претпријатие „Тр-
готекстил", Скопје; 

63. СЕДАТ АКИ ВЕЛИ, потпретседател на 
Градскиот одбор на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ, Скопје; 

64. СИМОНОВСКИ ТЕОЛОГ Инж. СИМО, гла-
вен инженер на оператива во градежното прет-
пријатие „Бетон", Скопје; 
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65. СТОЈКОВСКИ ДИМИТАР ПЕТАР, пом. ре-
публички градежен инспектор во Републичкиот 
секретаријат за градежништво и комунални пра-
шања, Скопје; 

63. СТЕФКОВ ДИМИТАР ДРАГИ, началник во 
Стопанската комора на СРМ, Скопје; 

67. СТОЈАНОВСКИ ТРАЈКОВ ВЕЛКО, дирек-
тор на стопанско-сметководниот сектор во „Ауто-
Македонија', Скопје; 

68. СТЕФАНОВСКИ ЈОНЧЕ ТРПЕ, директор 
на претпријатието „Сеча", Скопје; 

69. ЏОЛЕВ ГЛИГОР ИВАН, советник во здру-
жението во комуналните банки во СРМ, Скопје; 

70. СТРЕЗОВСКИ КРСТО СТРЕЗО, предавач 
на Правниот факултет, Скопје; 

71. ЗЛАТЕВ НИКОЛА ВАСИЛ, директор на 
„Југопетрол", Скопје; 

72. СТЕФАНОВСКИ КОСТО Инж КЛИМЕ, 
главен инспектор во РССВ, Скопје; 

73. САДИКАРИО СОЛОМОН ХАИМ, директор 
на „Транспорт", Скопје; 

74. ТРАЈКОВСКИ ДИМКО МЕТОДИЕ, финан-
сиски директор во трговското претпријатие „Ин-
терпромет", Скопје; 

75. ЧУЛИЌ МИЛЕ ГРГА, директор на Градеж-
ното претпријатие „Маврово", Скопје; 

76. КИЧЕЕЦ АТАНАСОВ АЛЕКСАНДАР, со-
ветник во Стопанската комора на СРМ, Скопје; 

77. ЌОСЕВ СКИ МЕТОДИ ВЛАДИМИР, пом. 
републички секретар за градежништво и кому-
нални прашања, Скопје; 

78. ЦВЕТКОВСКИ ДАНЕ МИТРЕ, директор на 
Југобанка — филијала — Скопје; 

79. ШУКАРЕВА ДОБРИ ЉУПКА, советник во 
Републичкиот секретаријат за законодавство и ор-
ганизација, Скопје; 

80. ЦВЕТКОВ ЗАФИР Инж. ВУЧКО, шеф на 
отсек во Републичкиот завод за стопанско плани-
рање, Скопје; 

81. ЧАКАР СТЕФАН Инж. Љупчо, началник 
во Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, Скопје; 

82. КОЖИНКОВ ВАСИЛ ДИМИТАР, началник 
во Републичкиот секретаријат за правосудство, 
Скопје; 

83. ГЕРАС ТОДОР Инж. ДУШКО, технолог во 
Фабриката за стакло, Скопје; 

84. ВЕЛИЧКОВСКИ ПАВЛЕ ТРАЈЧЕ, директор 
на печатницата „Г. Делчев", Скопје; 

85. ХАЏИ-ПЕЦОВ МЕТОДИ МАНЕ, началник 
во Републичкиот секретаријат за правосудство, 
Скопје; 

86. МАРКОВСКИ МИЛАН НОВАК, началник 
во Републичкиот секретаријат за буџет и органи-
зација на управата, Скопје; 

87. МИЈАКОВ ТОДОР Д-р ИВАН, ветеринарен 
инспектор во Управата за ветеринарна служба, 
Скопје; 

88. ТРАЈКОВСКИ ГЕРАСИМ Инж. КРУМ, ди-
ректор на „Македонијапроект", Скопје; 

89. ТЕОХАРЕВ ЛАЗАР Инж. ДИМИТАР, ин-
женер во Дирекцијата на автопатот „Братство 
Единство", Скопје; 

90. МАНГОВСКИ ЛАЗАР ПЕТАР, професор на 
Правниот факултет, Скопје; 

91. ХАЏИ ПЕТРУШЕВ ПЕТАР, инженер во 
„Електромакедонија", Скопје; 

92. ГЕНЧЕВ ГОРГИ ТАШКО, Центар за уна-
предување на домаќинството во Скопје; 

93. СТОЈАНОВСКИ МИРКО Инж. ЦВЕТКО, 
електроинженер во Органско-хемиската индустри-
ја, Скопје; 

94. КРАНГО ГОРГИ ПАНТА, началник во Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување, 
Скопје. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-. 

зиното донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 4 
9 февруари 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

59. 
На основа член 11 став 1 и член 18 став 3 за 

избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на пратеници на Републичкиот соЗор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија во следните изборни единици: 

а) во Изборната единица Битола VII 
б) во Изборната единица Идадија IV. 
2. Изборот во Општинското собрание ќе се одр-

жи на 4 април 1985 година. 
3. Изборот ед страна на избирачите ќе се одр-

жи на 18 април 1965 година. 
Бр. 481 

6 март 1965 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

0гласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-23475/1 од 24 
декември 1964 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Андреевски Милан, роден на ден 8 
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декември 1960 година во село Мартолци, од татко 
Андреевски Михајло и мајка Грозда, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Зоран, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (63) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-426/64 од 9 ја-
нуари 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Ташев Борис, роден на ден 3 
декември 1941 година во село Логоварди, Општина 
Битола, од родители: татко Богоја и мајка Стојна, 
така што во иднина фамилијарното име ќе му гла-
с и БОШКОВСКИ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (70) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-1199 од 26 ја-
нуари 1965 година, ја одобри промената на роденото 
име на Танасовски Тоде, роден на ден 20 април 
1948 година во Битола, од родители: татко Илија и 
мајка Цола, така што во иднина роденото име ќе 
му гласи Менде. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (71) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-1200 од 26 ја-
нуари 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Стојчевски Димитрије, роден на 
ден 25 август 1934 година во Битола, од родители: 
татко Ацко и мајка Василија, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Стојковски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (72) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-1197 од 26 ја-
нуари 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Неџиби Фикрет, роден на ден о 
јануари 1938 година во Скопје, од татко Зекирија 
и мајка Адила, така што во иднина фамилијарното 
име ќе му гласи Алиу. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (73) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-491 од 15 ја-
нуари 1965 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Абди Узеир, роден на ден 28 јануари 
1935 година во гр. Скопје, од татко Халил и мајка 
Дудие, така што во иднина роденото име ќе му 
гласи Азис. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (74) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 319/1 од 9 јануари 
1965 година, ја одобри промената на личното име 
на Николов Сталин, роден на ден 21 јануари 1945 
година во Валандово, од татко Иван и мајка Пав-
лина, така што во иднина личното име ќе му гласи 
Булинг Тале. 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (75) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 492 од 15 јануари 
1965 година, ја одобри промената на фамилијарно-
то име на Марковиќ Ѓоре, роден на 15 мај 1911 
година во село Долно Косоврасти, Охридско, од 
татко Инан и мајка Сава, така што во иднина фа-
милијарното име ќе му гласи Петровски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (76) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-1943 од 30 ја-
нуари 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Христоски Климент, роден на 
10 јули 1943 година во село Коњско, Охридско, од 
татко Димко и мајка Василка, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Котески. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (77) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-1916 од 30 ја-
нуари 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Петрова Благородна, родена на 
ден 22 февруари 1920 година во Неготино, од татко 
Горѓи и маЈка Ташка, така што во иднина родено-
то име ќе и гласи Наумова. 

Оваа промена 'важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (78) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-2488/1 од 5 фе-
вруари 1965 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Мачковски Васил, роден на 5 
октомври 1939 година во село Брајчино, Охридско, 
од татко Спиро и мајка Бојана, така што во ид-
нина фамилијарното име ќе му гласи Диневски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (88) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-3202/1 од 27 
февруари 1965 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Петковски Александар, роден 
на 25 септември 1934 година во Тетово, од мајка 
Тодора, така што во иднина фамилијарното име 
ќе му гласи Илиевски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (88) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 71, страна 
283, е запишано под фирма: Земјоделска задруга 
„Вардар" од село Брвеница, Тетовска околија, 
Бифе во село Брвеница. Предмет на работењето 
на бифето е: продажба на алкохолни и безалко-
холни пијалоци, топли и ладни јадења и разни 
видови салати. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Бифето е основано од Задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Вардар" од село Брвеница, 
а согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Тетово број 04-10976/1 од 22. XI. 1963 
година. 

Раководител на бифето е Јордан Аврамовски. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува задругата во границите на овластувањето. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 2/64. (450) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 8, страна 
29, е запишано под фирма: Земјоделска задруга 
„Вардар" од село Радиовце — Бифе во село Ра-
диовце, Тетовска околија. Предмет на работењето 
на бифето е: продажба на алкохолни и безалко-
холни пијалоци, сувомесни и конзервирани про-
изводи како и производи од преработено млеко 

Бифето е основано од Задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Вардар" — село Радиовце, 
а согласно со решението на Собранието на општи -
ната Жеровјане број 04-187/1 од 3. П. 1964 година 

Раководител на бифето е Стојчевски Спиров 
Славе. 

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 153/64. (451) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1963 година, рег. број 123/55, книга П, е 
запишана под фирма: Продавница во Битола на 
Инвалидското претпријатие „Прилеп" од Прилеп. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на тутунски производи, кибрит, 
таксени, судски и поштенски вредносници, разни 
обрасци за претпријатијата и установите, разглед-
ници и тоалет-хартија, прибор за пишување, пу-
шење и бричење и хигиенска гума. 

Цродавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие „Прилеп" од Прилеп. 

Раководител на продавницата е Васевски Ла-
зар, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 288/63. (465) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, бр, 268, страна 1045, книга I, е запишано под 
фирма: Специјализирано земјоделско стопанство 
за тутун „Братство" од село Оризаре, Кумановска 
околија. Предмет на работењето на стопанството е. 

а) производство, кооперација, откуп и про-
дажба на тутун, 

б) промет со селскостопански производи, 
в) одгледување и производство на добиток: 

крави, свињи и друго, 
г/ производство на сите видови ратарски, фу-

ражни и градинарски култури. 

Стопанството е основано од Собранието на оп-
штината Липково, а согласно со решението бр. 
01-1230/1 од 28. Ш. 1964 година. 

Стопанството ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Киро Доцев Крстевски, в. д. директор 
инженер агроном, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 177/64. (476) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 418, страна 435, книга П, е запишан под 
фирма: Земјоделски комбинат „ГВовардарие". од 
Неготино — Погон за јавен превоз на стоки со 
моторни возила во Неготино. Предмет на работе-
њето на погонот е: јавен превоз на стоки со мо-
торни возила како споредна дејност на разни 
правни и физички лица. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Земјоделскиот комбинат „Повардарие" — Него-
тино, а согласно со решението на Собранието на 
општината Неготино број 04-778/1 од 2. IV. 1964 
година. 

Раководител на погонот е Јордановски Сто-
јанов Блажо. 

Погонот ќе го потпишува,, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 181/64. (477) 

КОНКУРСИ 
На основа чл. 3 од Правилникот за специја-

лизација на здравствените службеници од прва 
група и согласноста бр. 02-126/1 од 15. П. 1965 го-
дина, дадена од Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика на СРМ — 
Скопје, 

КЛИНИКАТА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за 6 лекари на специјализација по специјалноста 
педијатрија. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
од чл. 2 од Правилникот за специјализација на 
здравствените службеници од I група („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 2/60). 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето, а молбите со документација се поднесуваат 
до Секретаријатот на Клиниката. (273) 

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР 
ВО ОХРИД 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Помошник директор на Центарот 
2. Аналитичар-планер 
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Услови: За работното место под тон. 1 — кан-
дидатот треба да има висока до виша стручна 
спрема со 8 односно 10 години одговарајуќи стаж. 

За работното место под точ. 2 — кандидатот 
треба да има одговарајуќа висока стручна спрема 
и 10 год. стаж. 

Личниот доход по Правилникот за расподелба 
на личните доходи на Центарот. 

Молбите со потребните документи и куса био-
графија се доставуваат до Медицинскиот центар 
во Охрид. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (280) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗА-
ВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 

КУЛТУРАТА - ОХРИД 

р а с п и т у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место во Заводот: 
1. КОНЗЕРВАТОР - ТЕХНИЧАР 
У с л о в и : Да има завршено средно уметничко 

или со вишо образование, од смер применета умет-
ност или вајарски отсек. 

Основната плата за работното место по Зако-
нот за јавните службеници, а положај ната плата 
по Одлуката за положајните плати на службени-
ците во Заводот. 

Конкурсот ќе почне со денот на објавувањето 
а ќе се заклучи по 15 дена на ден 20. Ш. 1965 год. 

Молбите со потребните документи за школска 
спрема и другите документи предвидени, во чл. 31 
од ЗЈС, се доставуваат до Заводот за заштита на 
спомениците на културата — Охрид. (284) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на стручен соработник и на приправници 
во судовите и тоа: 

1. во Вишиот стопански суд Скопје — 1 стру-
чен соработник; 

2. во Окружниот суд во Куманово - 2, а во 
окружните судови во Штип и Тетово по 1 при-
правник; 

3. во Окружниот стопански суд во Битола — 
1 приправник; 

4. во Општинскиот суд во Битола — 3 при-
правник, во Општинскиот суд во Прилеп — 2, 
а во општинските судови во Скопје П, Крушево, 
Кочани, Радовиш, Берово, Делчево, Струмица, Гев-
гелија, Кичево, Дебар, Тетово и Куманово по I 
приправник, 

Услови: За стручен соработник во Вишиот сто-
пански суд може да конкурира дипломиран прав-
ник кој има положен правосуден испит и да поми-
нал по дипломирањето 5 години во практика на 
правни работи. 

За приправници во судовите од општа над-
лежност (општински и окружни) и во окружните 

стопански судови можат да конкурираат дипломи-
рани правници кои ги исполнуваат општите усло-
ви за засновување работен однос. 

Личен доход по постојните прописи. 
Молбите со потребните документи по член 31 

од Законот за јавните службеници се испраќаат по 
пошта. Стипендистите приложуваат и потврда дек? 
се ослободени од обврската спрема давателот на 
стипендијата. 

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. 

Доколку во овој рок не се јават кандидати за 
сите упразнети места конкурсот се продолжува до 
нивното пополнување. (279) 

Конкурсната комисија при Републичкиот завод 
за социјално осигурување — Скопје, на основа 
Одлуката на Советот на работниот колектив на 
Заводот, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за еден лекар на специјализација по ортопедија 

Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-
вите предвидени со членот 2 од Правилникот за 
специјализацијата на здравствените службеници 
од прва група („Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/60). 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Молбите со предвидените документи се пре-
даваат во Републичкиот завод за социјално оси-
гурување — Скопје. 

За поблиски информации заинтересираните 
кандидати да се обратат до Републичкиот завод за 
социјално осигурување — Скопје. (237) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД НА СРМ -
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места во: Одделението на работни односи и социјално 
осигурување: 

1. Службеници I врста — — — — 2 
2. Референти I врста - — — — — 4 
3. Архивар — — — — — — — — 1 
4. Дактилограф 1а класа — — — — 2 
УСЛОВИ: 
За работното место под I кандидатот треба да 

биде службеник I врста со работен стаж од нај-
малку 3 години на соодветни работи. 

За работните места под 2 — кандидатите треба 
да имаат завршен правен факултет и најмалку 
работен стаж од 3 години на соодветни работи, а 
еден кандидат да има само завршен правен фа-
култет. 

За работното место под 3 — кандидатот треба 
да има завршено средна стручна спрема и рабо-
тен стаж од 3 години. 

За работното место под 4 — кандидатите треба 
да имаат положен испит за дактилограф класа. 
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Молбите со документи од чл. 31 од ЗЈС и куса 
биографија да се достават до Републичкиот се-
кретаријат за труд на СРМ — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (248) 

РАБОТНИЧКИОТ^ СОВЕТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТКУП И ОБРАБОТКА 

НА ТУТУН „НИКО ДОАГА" - КРУШЕВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА 

У С Л О В И : 
1. Кандидатите да имаат завршено економски 

или земјоделски факултет и 3 години работен 
стаж на раководно работно место во тутуновата 
струка. 

2. Личен доход според Правилникот за распо-
делба на личните доходи при работната организа-
ција. 

3. Молби со кратка биографија и опис на ра-
ботното место со сите потребни документи за за-
сноваше работен однос, се доставуваат до Секре-
тарот на Претпријатието. 

4. Конкурсот трае 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (236) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИОТ КОМБИНАТ „КУМАНОВО" 

ОД КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување ГЛАВЕН ДИРЕКТОР 
на Комбинатот 

Услови: Завршен земјоделски и,ди економски фа-
култет со најмалку 8 години практика во струката 
или виша стручна спрема со 15 години практика 
во струката. 
Личен доход по Правилникот за распределба на 
личен доход. 
Молби со биографски податоци за движење во 
службата, се доставаат до горната адреса, во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 
Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на 
објавувањето. 
Во колку не се пополни упразнетото работно место 
до овој рок, конкурсот останува отворен до него-
вото пополнување. (238) 

ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИСПИТАТЕЛЕН ИНСТИТУТ 
- СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
— еден стручен соработник или асистент но 

Отсекот по педологија, 

— еден асистент во Отсекот по градинарски 
култури при Институтот. 

Кандидатите да имаат завршено земјоделски 
факултет и 3 години работен стаж. 

Личен доход по Правилникот за личните до-
ходи на работните при овој Институт. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (235) 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА МЕД,ИЦИНСКИОТ 
ЦЕНТАР ВО ОХРИД 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за упатување лекари на специјализација: 
1. за специјализација по гинекологија 

и акушерство — — — — — — 1 лекар 
2. за специјализација по педијатрија 1 лекар 
3. за специјализација по епидемиоло-

гија - - - - - - - - - - 1 лекар 
4. за специјализација по микробиоло-

гија со паразитологија - — — 1 лекар 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени со Правилникот за специјализација 
на здравствените службеници од I врста. 

Молбите таксирани со 50 дин. таксена марка 
и потребните документи по член 2 од Правилникот 
да се достават до Медицинскиот центар — Охрид. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (249) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I. За по еден доцент или вонреден професор 
за следните предмети: 

а) Живинарство и 
б) Организација на земјоделските стопанства 

— за сточарски смер. 
И. За преизбор на асистент за следните пред-

мети: 
а) Крупно сточарство; 
б) Зоохигиена со ветерина; и 
в) Специјално градинарство. 

Кандидатите што се пријавуваат за наставници 
треба да ги исполнат условите од член 170, 171 и 
173 од Законот за високото школство на СРМ. 

Рок за пријавување е 30 дена по објавувањето 
на конкурсот, а во колку местата не се пополнат 
во определениот рок, конкурсот се продолжува до 
нивното пополнување. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Кон 
пријавата кандидатот треба да приложи: диплома 
и документи по чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници. Кандидатите јавни службеници поднесу-
ваат извод од службеничкиот лист. 
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Покрај пријавата треба да се достави куса 
биографија, потврда од установата каде што е на 
служба дека може да се пријави на конкурсот, 
список на научните и стручните трудови и по еден 
примерок од самите трудови. (250) 

На основа член 27 од Правилникот за остану-
вање изградбата на инвестициони објекти и работи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 31/63), Медицин-
скиот центар во Гостивар објавува повторно 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за изградба на инвестиционен објект — детски 
диспанзер во град Гостивар, ул. „Мајор Чеде Фи-
липовски" бр. 17. 

Пресметковна вредност на објектот изнесува 
30,000.000.— (триесет милиони) динари. 

Лицитацијата ќе се одржи во просториите на 
Медицинскиот центар Гостивар 7 дена по денот на 
објавувањето во печат, во 10 часот. 

Наддавањето ќе биде со давање „Клуч на вра-
та" за фиксна сума без оглед на грешките во 
предмерот и претсметката, се според проектот и 
техничкиот опис. 

Учесниците на наддавањето должни се да до-
стават: 

1. Писмена понуда во затворен плик, 
2. Гарантно писмо од народната банка во износ 

од 1% од пресметковната вредност на објектот, 
3. Потврда за регистрација на претпријатието и 
4. Полномошно. 
Рок за завршување на објектот е 6 месеци по 

потпишување на договорот за градбата. 
Елаборатот се става на увид секој работен ден 

од 9 до 12 часот во просториите на Медицинскиот 
центар — Гостивар. (283) 

На основа член 2 и 3 од Правилникот за отста-
пување изградба на инвестициони објекти и ра-
боти („Службен весник на СРМ", бр. 31/63) и Од-
луката на Работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Тигар" во Крива Паланка бр. 14 од 9-Х-
1964 година се распишува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИЗВЕДБАТА НА ГРА-
ДЕЖНИТЕ РАБОТИ НА СТОКОВНАТА јКУЌА 

ВО КРИВА ПАЛАНКА 

Работите ќе се извршат на основа одобрената 
инвестиционо-техничка документација. 

Рок за завршување на работите е 31-Х-1965 го-
дина. 

Вредност на градежните работи по претсмет-
ката е 63,000.000 динари. 

Отворањето на понудите ќе се изврши на 20 
март 1965 година во дирекцијата на претпријатието 
во 10 часот. 

Писмените понуди на заинтересираните гра-
дежни претпријатија се примаат преку пошта или 
непосредно до денот и часот одреден за отворање 
на понудите. 

Понудите се доставуваат во запечатени ко-
ферти на кои треба да стои НЕ ОТВОРАЈ ПО-
НУДА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ. 

Покрај понудите учесниците на наддавањето 
треба да ги достават и следните документи: 

1. Доказ за регистрација на претпријатието, 
2. Податоци за капацитетите што ќе бидат 

ангажирани за извршување на објектот инженер-
о в " технички кадар, градежна механизација и мо-
торни транспортни средства, 

3. Доказ за досега извршените исти или слич-
н и објекти, 

4. Преглед на заангажираноста на престојните 
работи, 

5. Податоци за финансиското работење на 
претпријатието според последната завршна сметка, 

6. Единични цени за поважните елементи на 
кои се засновани понудите, 

7. Документ за положената кауција 1% од 
пресметковната вредност, 

8. Овластување на претставникот кој полно-
важно ќе го застапува претпријатието на наддава-
њето. 

Инвестиционо-техничката документација може 
да се види секој ден од 8—14 часот во Дирекцијата 
на претпријатието. 

Поблиски информации можат да се добијат 
непосредно или преку телефон 86-023. (251) 
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