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1. Тргнувајќи од досега остварени ге резултати, 
присутните состојби и проблеми и од тенденциите 
што ќе се пренесат, со политиката на опшгесгвено-
екоеомакиот развој во 1985 година ке се продолжи 
со остварување на првата етапа од Долгорочната про-
грама за економска стабилизација. Сврзано со ова 
ке се настојува да се спроведат измени во стопан-
скиот систем, развојната политика и материјалните 
односи, натамошно зголемување на резултатите од 
трудот, порационално располагање и стопанисување 
со општествените средства и порешителни промени 
во однесувањето и начинот на работењето, што ќе 
овозможи потврдување и продлабочување на започ-
натите квалитативни промени во развојот. 

2. Со Резолуцијата за општествеио-економскиот 
развој и за економската политика на СР Македони-
ја во 1985 година, врз основа на целите на опште-
ствено-економокиот развој, се утврдуваат основните 
задачи и проекцијата на развојот, како и активнос-
тите и мерките неопходни за нивно остварување, 
тргнувајќи од ставовите на XIV седница на ЦК СКЈ 
за остварувањето на економската политика во 1984 
и развојот во 1985 година, писмото од Претседател-
ството на СФРЈ до Собранието на Југославија и Дол-
1орочната програма за економска стабилизација, по-
себно од основните правци за остварување на првата 
стапа содржани во првиот дел на Резолуцијата за 
1984 година. 

Со оваа резолуција се утврдува и политиката за 
остварување на Општествениот план на СР Македо-
нија за периодот од 1981 до 1985 година, во 1985 
година, согласно оо Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација. 

3. Тргнувајќи од 'општите услови за стопанису-
вање, присутните состојби и материјалните можнос-
ти, од насоките на општеств ено - е кономскиот развој 
а економската политика на Југославија во 1985 го-
дина, како и од натамошниот развој на социјалистич-
ките самоуправни општествено-економски односи, ос-
новните задачи на општествено-економскиот развој и 
на економската политика во 1985 година се: 

(1) Стабилизирање на стопанскиот растеж и на-
тамошно зголемување на индустриското производ-
ство и производството на храна,-

(2) Зголемување на извозот на стоки и услуги, 
особено на подрачјето со конвертибилен начин на 
плаќање 

(3) Остварување на поуоогласени односи на паза-
рот и забавување на порастот на цените,-

(4) Натамошен пораст на вработеноста преку про-
дуктивно вработување и 

(5) Запирање на опаѓањето на реалните лични 
доходи и на животниот стандард. 

Со остварувањето на овие основни задачи ќе се 
овозможи побрзо совладување на економските теш-
котии и ќе се поддржува натамошниот пораст на 
производството, извозот, доходот и другите позитив-
ни движења, ќе се овозможува развој на општестве-
ните дејности, нерамномерен регионален развој на 
Републиката со побрз развој на стопански недоволно 
развиените краишта и натамошно јакнење на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита. 

4. Врз постојните фактори и услови, со презе-
мање на мерките и активностите утврдени оо оваа 
резолуција, како и оо зголемени напори на сите оп-
ште е шено -скоко меки фактори ќе се создаваат усло-
ви за поефикасно разрешување и надминување на 
проблемите во општесгвено-екоеомскиот развој и за 
продолжување на започнатите позитивни трендови. 

Општествениот производ во вкупното стопанство 
со цени дека реално ќе се зголеми за околу 3,5% 
при што во индустријата од околу 4,5°/о, а во зем-
јоделството од околу 3,5%. За остварување на пред-
видениот пораст на производството и услугите, неоп-
ходно е извозот на стоки номинално да се зголеми 
за околу 14°/о, при што на конвертибилното под-
рачје за околу 17%, а увозот на стоки за околу 
7°/о, односно на конвертибилното подрачје за 9%. 
ЈЗрз основа на општите услови и можности за развој 
се очекува зголемување на вработеноста во опште-
ствениот сектор за околу 3,0%, а на продуктивноста 
на трудот во индустријата за околу 1%. Средствата 
за животен стандард, се цени дека ќе остварат реа-
лен пораст од околу 1,0%, а во тие рамки чистите 
лични доходи по вработен во општествениот сектор 
ќе растат во рамките на продуктивноста на трудот. 
Ќе се намали интензитетот на натамошното реално 
опаѓање на инвестициите во основни средства. Врз 
поголемото производство на стоки и услуги ќе се 
постигнат поуооглаоени односи на понудата и поба-
рувачката и оо тоа ќе се создадат пазарни услови 
за забавување на инфлацијата. 

Девизниот прилив ќе биде помал од девизниот 
одлив во тековните трансакции со странство. 

И покрај присутните сложени состојби во разво-
јот, а поради неопходноста за натамошни структурни 
промени во производството, основна ориентација и 
приоритет на развојната и економската политика и 
7*0 1985 година останува развојот на енергетиката, 
производството за извоз и зголемувањето на извозот, 
како и производството на храна. 

Реализацијата на овие приоритети ќе се оства-
рува во рамките на материјалните можности во те-
ковната година. 

5. Општествено^економекиот развој во 1985 го-
дина претпоставува натамошно приспособување на 
сите субјекти кон поизострените економски услови 
на стопанисување и на пазарните критериуми. 

Предвидениот развој ќе бара поголемо користе-
ње . на расположливите производствени капацитети 
и природни ресурси, како и редовност во снабдува-
њето со енергија, суровини и репроматеријали и ре-
зервни делови. Истовремено, развојот е потпрен на 
натамошното јакнење на квалтттативните фактори на 
стопанисување, по.добра организираност на производ-
ството, ' забрзување на процесот (на здружување на 
трудот и средствата, користење на научно-техволош-
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За (намирување иа пристигнатите обврски ке се 
пристани кон догледно спроведување на мерките за 
финансиска дисциплина и ке се врши натамошно ре-
програмирање на пристигнатите ооврски »врз селек-
тивна ои! ова. 

За остварување на предвидениот развој е неоп-
ходно да се ооезоеди и финансиска поддршка од 
Федерацијата. 

6. Зголемувањето на производството и услугите, 
а ооооено на индустрисково и земјоделското произ-
водство, ке претставува основна задача во оствару-
вањето на економската политика и за разрешување 
на присутните проблеми и неповолни ООСТОЈОИ ВО раз-
војот. 

6.1. Во 1985 подива се оценува дека ќе се оства-
ри пораст на производството и услугите во сите деј-
ности на стопанството, освен во градежништвото. 

(1) Со зголемена активност на организациите на 
здружениот труд и оо мерките на економската по-
литика ке се создаваат услови за стабилизирање на 
процесот на оживување на индустриското производ-
ство. 

За оваа цел ќе се поддржува зголемувањето на 
производството на енергија, производството што при-
донесува за зголемување на извозот, доходот и вра-
ботеноста, како и производството на суровини и ре-
проматеријали, кое ке овозможи зголемување на про-
изводството за .извоз и супституција на увозот. 

Бо областа на енергетиката, преку поголемо ис-
користување на постојните капацитети, ќе се оства-
ри зголемено производство на електрична енергија, 
јаглен и нафтни деривати. Се предвидува да се 
оствари производство од околу 4,2 милијарди КВч 
електрична енергија, 4,25 милиони тони јаглен и за 
задоволување на вкупните потреби на Републиката 
ќе се вложуваат напори да се обезбеди преработка 
на околу 1,4 милиони тони сурова нафта. 

Задоволувањето на вкупните потреби од елек-
трична енергија ќе се врши и оо обезбедување око-
лу 1,8 милијарди КВч преку долгорочните договори. 
Јаглен за индустријата и широката потрошувачка 
ќе се обезбедува и со набавка од другите подрачја 
со земјата. 

Зголемувањето на производството на суровини и 
репроматеријали во основа ќе се потпира на опти-
малното искористување на домашните ресурси. Врз 
овие основи ќе дојде до зголемување на производ-
ството на неметални минерали и одделни градежни 
материјали. Во црната металургија, покрај зголеме-
но производство на железо, челик и феролегури, ќе 
се остварува и натамошно зголемено користење на 
валавничките капацитети и капацитетот за производ-
ство на заварени цевки оо вршење услуги за Лартне-
ри од земјата и странство. Истовремено, оо зголеме-
но користење на изградените капацитети од базна-
та хемиска индустрија ќе се создадат услови за за-
доволување на потребите на индустријата за прера-
ботка на пластични маси, земјоделството и друго. 

Во производството на опрема и трајни потрошни 
добра ќе се остварува 'аоортиманско усогласување 
на производството и натамошно зголемување за из-
возот, а пред се на инвестиционата опрема и сообра-
ќајни средства. Производството ќе се остварува со 
поголемо покривање на потребите од железо, челик 
и обоени метали од домашниот пазар, како и оо 
обезбедување на неопходен увоз на репроматеријали, 
делови и склопови за вградување. 

сопствена суровинска основа (волна, памук, кожа и 
друго; и со ооезоедување на неопходниот увоз, пре-
ку зголемен извоз, ке се создадат услови за зголе-
мување на производството и текстилната и кожар-
ско-црсраоо гудачкапа индустрија. 

се остарува натамошно зголемување на про-
изводството на фармацевтската индустрија преку ре-
довно ооезоедување со суровини и репроматеријали 
од домашен назар и увоз, со што ке се овозможи 
подооро задоволување на потребите на населението 
со плчлви лешови. 

Порастот на производството кај ' другите индус-
триски гранки, а о ооо ено кај дрвната индустрија, ке 
се остварува со понагласена ориентација кон пораст 
на производството наменето за извоз и на произ-
водството на потребните суровини и репроматери-
јали. 

(2) За поголемо покривање на потребите на на-
селението со храна, обезбедување на поголема снаб-
деност на прехранбената и тутунската индустрија 
со суровини од сопствено производство и остварува-
ње на зголемен извоз и во 1985 година од приоритет-
но значење ке биде да се оствари зголемено произ-
водство во агроиндусгрискиот комплекс. 

Растежот на земјоделското производство ќе се 
темели врз обезбедување поголемо користење на 
обработливите површини, окрупнување на земјодел-
ските површини и зголемување на приносите по еди-
ница површина, порационално користење на хидро-
системите, воведување втори култури како и оства-
рување на подобри производствени резултати ово 
сточарството. Истовремено, .ќе се ооздаваат услови 
за навремено и квалитетно извршување на сеид6ата, 
како и зо поголемо и нередовно снабдување со по-
требни количества вештачки ѓубрива, средства' за 
заштита на растенијата, гориво и резервна делови 
за механизацијата и друго. 

Во поледелството ќе се настојува да се оствари 
зголемено производство кај сите посеви, а оообено 
кај оние кои носат повисок доход. Во овие рамки, 
поголемо производство ќе треба да се оствари кај 
производите кои се од значење за снабдување на 
населението и стопанството. Производството на пче-
ница и 'рж се цени дека ќе ое оствари на ниво од 
околу 280 илјади тони, пченка од околу 140 илјади 
тони, оризова арпа од околу 45 илјади тони, шеќер-
на репка од околу 140 илјади тони, сончоглед и 
маслодајна репка од околу 35 илјади тони и тутун 
од 'околу 35 илјади тони. 

Во сточарството, оценетиот обем на производ-
ството ќе се остварува, преку зголемување на сточ-
ниот фонд во говедарството и овчарство!*), ошбено 
на припледниот добиток, оо истовремено обезбедува-
ње на повисоки придонеси по грло. 

За зголемување на сточар окото производство ќе 
се преземаат мерки за пораст на производството на 
сточна храна од сопствени извори, пред се оо пого-
лемо производство на кабаста сточна храна и квали-
тетна силажа врз основа на зголемени приноси и 
одгледување на втори култури. 

(3) Во шумарството, активноста треба да биде 
насочена кон натамошно отворање на шумите, по-
дигање плантажи и насади од бр зор асни ©идови дрва, 
мелиорација на шумите, реконструкција и обнова на 
постојниот шумски фонд и заштита на шумите од 
бесправна сеча, болести, штетници и пожари. 

Во 1985 година ќе се пошумагг околу 10 илјади 
хектари голини. 
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Истовремено, ќе се прават напори за порацио-
нално искористување на дрвната маса во рамките 
на етатот, промена на структурата на производство-
то во корист на индустриското дрво, како и за зго-
лемување на извозот на споредните шумски произво-
ди (лековити растенија, печурки и друго). 

(4) Во градежништвото ќе се преземаат мерки 
и активности за забавување на интензитетот на ре-
алното намалување на активноста. За оваа цел ак-
тивноста на градежништвото ќе биде насочена кон 
натамошно изведување на градежни работи 'во стран-
ство особено во земјите во развој, а на подрачјето 
на Републиката и земјата кон изградба на објекти 
во приоритетните дејности, а особено 1во енергети-
ката, како и во станбената изградба. 

Истовремено дел од неангажираиата градежна 
механизација ќе ов користи за отворање на работа 
на одделни површински копови на јаглен. 

(5) Во сообраќајот, активноста ќе биде насочена 
кон ефикасно и квалитетно извршување на -транс-
портните услуги, а посебно во меѓународниот превоз 
и транзит, оо поголеми напори за штедење енергија 
и намалување на транспортните трошоци. Истовре-
мено активноста ќе биде насочена кон унапредува-
ње на технологијата 'И организацијата на работење-
то за создавање услови за развој на интегралниот 
транспорт, погблехмо и порационално искористување 
на капацитетите, зголемување на безбедноста во пре-
возот и друго. , • 

Со мерките на економската и 'сообраќајната по-
литика ќе се врши натамошна прераспределба на 
превозот кон општествено по рентабилни видови ус-
луги, а особено од сообраќајот за сопствени потреби 
кон јавниот сообраќај и ќе се обезбеди побрз по-
раст на услугите во железничкиот сообраќај и во 
п оштеноко-телеграфоко -те ле фонскиот ооо бр аќа ј. 

Во поштенско -те легр аф еко -те ле фонскиот сообра-
ќај ќе »се преземат мерки за реализација на програ-
м>ата за изградба на приоритетните капацитети, а 
особено во подрачјата во граничниот 'појас и опре-
делените ридско^планински реони. 

(6) Во трговијата ќе продолжи и ќе се интензи-
вира процесот на самоуправно трансформирање пре-
ку окрупнување, специјализирање и економско и ор-
ганизационо јакнење на организациите. Со ова ќе 
се создадат услови за интензивирање . на процесот 
на поврзување со производните организации врз до-
ходовни основи. Врз оваа основа ќе се создадат ус-
лови за зголемување на прометот, подобро заедничко 
решавање на значајни прашања во снабдувањето на 
населението и стопанството во . Републиката, подоб-
рено снабдување на поголемите потрошувачки и ту-
ристички центри во земјата и зголемување на из-
возот. 

(7) Во туризмот, активноста ќе биде насочена 
кон подобрување на самоуправното организирање на 
туристичкото стопанство, вклучувајќи го и окрупну-
вањето на организациите на здружениот труд кон 
поголемо користење на расположливите капацитети, 
продолжување на туристичката сезона, подобрува-
ње на квалитетот на понудата, а посебно зголемување 
на вонпансионеките услуги и развој на транзитниот 
туризам. 

Во овие рамки ќе се преземаат мерки за побрз 
развој на 'странскиот туризам заради зголемување на 
девизниот прилив по овој основ. 

(8) Во малото стопанство ќе се интензивираат 
активностите за создавање услови за изградба на 
производни капацитети за долгорочна кооперација 
во производството на делови, склопови и стоки за 
широка потрошувачка заради дополнување на асор-
тиманот на цроизводството на големите производи-
тели и развој на услужните капацитети. Индустрис-
ките, земјоделските и трговските организации треба 
да бидат главни носители на развојот на капаците-
тите од малото стопанство. Притоа, развојот ќе се 
остварува и преку поголемо користење на неискорис-
тените или отпишаните основни средства, како и на-
пуштените деловни простории. 

Истовремено, ќе се создаваат услови за поголема 
заинтересираност на работните луѓе, посебно на при-
времено вработените во странство што се' враќаат 
во земјата, за поголемо ангажирање на личните сред-
ства во сите занаетчиско-производни и услужни деј-
ности преку договорни 'Организации на здружениот 
груд, занаетчиски задруги, како и самостојни дуќани 
за производство во кооперација. 

6.2. За остварување на предвиденото производ-
ство и услугите ќе се преземаат следниве мерки и 
активности: 

(1) Ќе се обезбедува редовно и квалитетно снаб-
дување со сите видови енергија со истовремено пре-
земање мерки за штедење, рационално користење и 
супституција на енергијата со цел намалување на по-
трошувачката по единица производ. 

СОЗТ „Електростопанство' на Македонија" ќе ги 
преземе сите мерки и активности за одржување мак-
симална погонска подготвеност на постојните капа-
цитети, за најрационално искористување на хидро-
електраните, за оптимално можно искористување на 
терише дебараните на јаглен со повремено ангажира-
ње на термослектраната „Неготино", како и за пре-
земање на договорените количества од електроенер-
гетскиот аистем (на земјата. 

СОЗТ „Електростопанство на. Македонија" ќе ја 
преиспита својата самоуправна, економска и орга-
низациона поставеност со цел да се обезбеди нај-
ефикасно функционирање на електроенергетскиот 
систем од тековен и развоен аспект! Доколку не се 
остварат Заклучоците на Собранието на СР Маке-
донија за самоуправната, економската и организа-
ционата поставеност на СОЗТ „Електростопанство на 
Македонија" до крајот на првото тримесечје .од 1985 
година, ќе се преземат дополнителни мерки и ак-
тивности. 

Организациите еа здружениот труд за производ-
ство на јаглен ќе вложуваат напори за обезбедува-
ње на потребите на те р мое л е ктр,ани те и дел од по-
требите на индустријата и широката потрошувачка. 
Обезбедувањето на другите потреби од јаглен за ин-
дустријата и широката потрошувачка ќе се оства-
рува со самоуправни спогодби оо производителите на 
јаглен, во рамките на земјата. 

Рафинеријата за преработка на сурова нафта ќе 
презема мерки и активности за задоволување на по-
требите од нафтни деривати во Републиката преку 
сопствено производство и со размена ва вишокот 
па бели деривати. Истовремено, ќе се вложуваат на-
пори за повисоко искористување на капацитетот на 
Рафинеријата преку вршење услуги на други од зем-
јата и странство. Притоа, ќе се настојува да се обез-
беди соработка врз основа на подолгорочни дого-
вори. 

Организациите на здружениот труд и другите 
корисници ќе подготват и донесат програми за ште-
дење и рационално користење на енергијата, како 
и за постапеа замена на течните со цврсти горива 
таму каде што е тоа технолошки можно и економски 
оправдано. 

Заради утврдување на потребите и можностите 
за воведување природен гас во енергетската потро-
шувачка во Републиката и нејзиното поврзување со 
другите гасоводни системи, ќе се изготви студија 
за гашфикација на СР Македонија. 

Ќе се продолжи до истражување на енергетски-
те извори, а посебно на нуклеарните суровини, гео-
термалните и на други неконвенционални видови на 
енергија. 

Ќе се настојува, најдоцна еден месец по доне-
сување на Енергетскиот биланс на Југославија за 
1985 година, на самоуправна основа, организациите 
на здружениот труд од нафтното стопанство и про-
метните организации во рамките на Стопанската ко-
мора на Југославија, да го регулираат прашањето 
на снабдување на југословенскиот пазар со нафтни 
деривати,- организациите на здружениот труд про-
изводители на петрохемисѕки производи и преработу-
вачите на пластични маси во рамките на Општото 
здружение на хемиската индустрија и индустријата 
на гума на Југославија да ја продолжат важноста 
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на Самоуправната спогодба за рамномерно и под 
еднакви услови снабдување на југословенскиот па-
зар со петрохемиски производи и аромати; органи-
зациите на здружениот труд од црната металургија 
во рамките на своето општо здружение во Стопан-
ската комора на Југославија, на самоуправна основа 
да обезбедат рамномерно и под еднакви услови 
снабдување на југословенскиот пазар со кокс. 

(2) Организациите на здружениот труд од индус-
тријата ќе подготват конкретни програми за поце-
лосно искористување на производствените капацитети 
и врз таа основа остварување на зголемено произ-
водство. 

Во организациите на здружениот труд во кои 
ќе се оцени дека постојат реални услови за поголе-
мо производство, особено наменето за извоз и за 
задоволување на потребите на населението, ќе се 
воведе работа во повеќе смени. За таа цел ќе се 
обезбедуваат обртни средства, енергија, приоритет 
ири увозот на суровини и репроматеријали, креди-
тирање на извозот, како и /даночни олеснувања. 

За оптимализација на производствените капаци-
тети во индустријата неопходно е да се интензивира 
процесот на здружување на трудот и средствата пре-
ку доходовно и техничко-технолошко поврзување и 
на таа основа создавање заокружени репродукциони 
целини. Ова ќе се остварува пред се, во областа на 
црната и обоената металургија, нафтно-хемиската 
индустрија, метадскиот комплекс, индустријата на 
неметали, градежни материјали и друго. 

Во црната металургија е неопходно да се оства-
ри повисоко дело вио-п л анско поврзување меѓу Руд-
ници и железарница „Скопје" — Скопје и органи-
зациите на здружениот труд од металниот комплекс. 

Во хемиската и текстилната индустрија е не оп-
ходио да продолжи и зајакне здружувањето на тру-
дот и средствата врз доходовни основи со цел да 
се обезбеди зголемување на производството и 'изво-
зот на производи со повисока фаза на преработка 
(трикотажа, конфекција и друго). 

За поддржување на производството на вештачки 
ѓубрива ќе се обезбедат средства за регресирање на 
дел од трошоците на репродукцијата во рамки на 
Програмата за користење на средствата за поттик-
нување на развојот на земјоделското производство и 
за компензација на цената на некои прехранбени 
производи. 

Организациите на здружениот труд од индус-
тријата на неметали и градежни материјали и од 
градежништвото ќе преземат мерки и активности 
за поголемо вградување на производи од овие гран-
ки во објектите кои се изведуваат во Земјата, а осо-
бено во странство. 

Организациите од текстилната и кожарско-прера-
б оту вотката индустрија и земјоделството е неопход-
но да склучат самоуправна спогодба со цел забрзу-
вање на развојот и обезбедување на сопствена суро-
винска основа за овие 'индустриски гранки. 

Во рамките на индустријата за преработка на 
дрво е неопходно СОЗТ „Треска" и СОЗТ „Македо-
нија дрво" да ја преиспитаат својата економска и 
организациона поставеност со цел за поефикасно 
остварување на производството и извозот. 

В)0 рамките на Стопанската комова на Македо-
нија ќе се склучи самоуправна спогодба на банките 
со која ќе се обезбедат со е тг ств а во висина од 2°/о 
од при растот на штедните влогови што се форми-
раат во деловните багчки за кп емитирање на изво-
зот и пласманот на опрема, метални конструкции и 
монтажтскч работи во земјата 

Организациите на здружениот ТРУД ќе презе-
мат мерки и активности за собирање, откуп и рецик-
лирање на отпадните материи. 

(3) Организациите на здружениот ТПУТТ оп агро-
комплексот и општините ќе утврдат оперативни про-
грами за испитување и следење на што петтата и 
е оток ата сеидба и за ОТКУП НА земјоделските ПРО-
ИЗВОД 01Д гкччот т>п 1085 ттш-на. 

лигите (НА Т^ТУУ^^ИП^ ТРУД . а оооб^ч»о 
гпекшјали^т/ппаните оттчт/гзатти тѓе преземаат кон-
кретни мерки за навремено обезбедување на квали-

тетен семенски материјал, вештачки ѓубрива, сред-
ства за заштита на растенијата, резервни делови, 
погонско гориво и други репроматеријали. 

Водостопанските организации во соработка со 
организациите на здружениот труд од земјоделство-
то ќе изготват усогласени програми и ќе преземат 
мерки за рационално користење на системите за на-
воднување, одгледување на втори култури, како и за 
изградба на мали акумулации, одводнување на зем-
јоделски површини, наводнување од бунари и други 
зафати со брзи ефекти. 

Деловните банки ќе продолжат оо .кредитирање 
на индивидуалното земјоделство согласно со Спогод-
бата за насочување на средствата од нето приливот 
на штедните влогови за инвестиции во индивидуал-
ното земјоделство. 

Ќе се продолжи со обезбедување на средства за 
остварување на развојните програми за зголемување 
на сточниот фонд, доопремувањето со механизација 
во поледелството и за активирање на необработени 
об работливи површини и нивно приведување во кул-
тура. Де̂ л од средствата за овие намени ќе ги обез-
бедат деловните банки од својот кредитен потенци-
јал, а обемот, начинот и условите за обезбедување 
ќе се утврдат со Одлука за кредитната политика на 
Републиката за 1985 година 

Дел од слободните средства на оиштеетвено-по-
литичките заедници, што се водат како депозит кај 
Народната банка на Македонија, ќе се насочи за от-
куп на земјоделски производи и за интервенции на 
пазарот со основни прехранбени производи и 'стока 
од витален интерес на населението. 

Ќе се продолжи со реализацијата на програми-
те за унапредување на индивидуалното земјоделство, 
создавање резерви на месо во жив добиток, созда-
вање вештачки ливади на ерозивни ораници, мелио-
рирање на ливади, за развој и унапредување на пче-
ларството и на коњарство то. 

Општините ќе обезбедат материјални и други 
услови за оспособување на стручните служби за уна-
предување на индивидуалното земјоделство, како и 
за проширување на нивната (активност на поголем 
број насе дени места. -

Во општините и Републиката ќе се изготват кон-
кретни акциони програми за поттикнување на про-
изводството и за развој на општествено-економдаите 
односи на село преку организирање и здружување 
на индивидуалните земјоделски производители во зе-
мјоделски задруги, ошовни организации и кооперан-
ти и други облици на здружување и поврзување. 

При утврдувањето на заштитните цени на ниво 
на земјата ќе се настојува да се обезбеди соодветен 
паритет на тутунот, оризот, памукот и волната во 
однос на цената на пченицата. 

Оо договарање и самоуправно спогодување на 
ниво на земјата ќе се настојува да се создаваат ус-
лови за навремено обезбедување девизни средства 
за увоз на суровини за производство на вештачки 
ѓубрива, - средства за заштита на растенијата и про-
теином сточна храна, гуми и резервни делови за ме-
ханизацијата. 

За развој на сточарството и сточната храна ќе 
се донесе Програма на мерки и решенија за стаби-
лизирање на сточарско™ производство во 1985 и 
1986 година. 

Со мерките на економската политика и со други 
активности, општините и Републиката ќе ги поддр-
жуваат иницијативите на организациите на здруже-
ниот труд од агроиндустриакиот комплекс во поши-
роките региони, оо исти или слични почвено-климат-
ски услови и производи на структура, за здружува-
ње на трудот и средствата преку организационо, до-
ходовно и техничко-технолошко поврзување во се-
продукциони целини кои ќе обезбедат зголемена 
ефикасност во работењето, порационално искористу-
вање на расположливите капацитети и создавање ус-
лови за зголемено производство и извоз. 

Во овие рамки од особено значење ќе биде по-
врзувањето на примарното производство и црерабо-
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тушчките капацитети со цел за обезбедување суро-
вини и оптимално' користење на расположливите ка-
пацитети. 

Истовремено, врз овие основи ќе' се овозможи на-
тамошно јакнење и организационо оспособување на 
ЗЗПК „Македонија". 

(4) За рационално користење на шумскиот фонд, 
изградба на шумски патишта, подигање плантажи 
и насади од брзорасни видови дрва, ќе ое склучат 
самоуправни спогодби меѓу организациите на здру-
жениот труд од шумарството, индустријата за пре-
работка на дрво и други корисници на дрво за здру-
жување на трудот и средствата врз доходовни ос-
нови. 

(5)Организациите на здружениот труд од гра-
дежништвото и нивните асоцијации, а посебно делов-
ната заедница „Македонија-инвеот" ќе преземаат мер-
ки за испитување и заеднички настап во земјата 
и странство, со цел за поголемо користеле на пос-
тојните капацитети, зголемување на квалитетот и 
скратување на роковите за градба. 

Организациите на здружениот труд од градеж-
ништвото ќе се ангажираат за организационо прис-
пособување и ќе преземаат мерки за самоуправно 
поврзување со организациите од јавниот патен сооб-
раќај, производителите на градежни материјали и оп-
рема и дрвната индустрија за заеднички настап во 
изведувањето на инвестиционите работи, посебно на 
странскиот пазар. 

(6) Ќе се преземаат мерки за рационализација 
на провозот и за заеднички настап на јавниот сооб-
раќај на транспортниот пазар. За таа цел ЖТО Скоп-
је и организациите на здружениот труд од јавниот 
патен сообраќај преку Деловната заедница за патен 
сообраќај „Маке д сни ја-сообраќај" ќе ги интензиви-
раат активностите за склучување самоуправна спо-
годба за деловно-техничка соработка. 

Организациите на здружениот труд од јавниот 
патен сообраќај ќе ги интензивираат активностите 
за окрупнување и поефикасно и поекономично извр-
шување на задачите во превозот. 

Со самоуправни спогодби меѓу организациите на 
здружениот труд бд сообраќајот и врските и произ-
водителите и со други мерки, ќе се обезбеди ре-
довно снабдување на сообраќајот и врските со не-
опходните резервни делови, репроматеријали, авто-
гуми и телекомуникациони кабли. 

Ќе се настојува на ниво на земјата што поскоро 
да се склучи договор за условите на 'стопанисување 
на железничкиот сообраќај. 

Ќе се настојува да се создадат услови за побрза 
реализација на Договорот за развој на интегралниот 
транспорт, за поширока примена на современа тех-
нологија и организација на работењето во областа 
на сообраќајот. 

(7) Организациите на здружениот труд од угос-
тителството и туризмот преку по посл е* дна примена 
на Самоуправата спогодба за користење на дел од 
одмор алинеите капацитети за комар н и ј а д а ир,ли 
ќе обезбедат поголемо вклучување на оцтмоп,алишта-
та и капацитетите на домаќинствата во вкупната 
туристима тронула. 

Организациите на здружениот ТРУД од угости-
телството и туризмот, аго оган ПУСТРИСТСИОТ комплекс 
и од прометот, преку Стопанската комора на Маке-
донија ќе постанат иницијатива за склучување са-
моуправна спогодба за ре тепано счаб пукање на ту-
ристичките места со потребните производи од до-
машно нроизт^сшо и уроз. 

(8) За поголема заинтересираност на производ-
ните и прометните организации на здружениот труд 
за основање специјализирани организации во малото 
стопанство за производство на делови и мали серии 
на одделно производство, домашни ракотворби и 
работи по системот „СИЦ", ќе се преземаат мерки 
од даночната и кредитната политика. , 

Ќе се води селективна даночна политика, при 
што. општините ќе вршат даночни ослободувања и 
олеснувања за дефицитарните производи и услужни 
дејности од малото стопанство 

Стопанската комора на Македонија ќе се анга-
жира навремено да се склучи Самоуправна спогодба 
на деловните банки со која ќе се обезбедат и насо-
чат средства во висина од 5°/о од прирастот на сред-
ствата што ќе се формираат при банките врз ос-
нова на депозити на штедните влогови з^ развој на 
малото стопанство. Истовремено, со свои одлуки 
банките ќе утврдуваат погодности во роковите за 
отплата и каматите за инвестициони вложувања во 
малото стопанство. 

Општините ќе ги интензивираат активностите за 
реализација на програмите за развој на малото сто-
панство, ќе ги отстрануваат причините кои го заба-
вуваат развојот и ќе преземаат мерки за рационал-
но користење на секундарните суровини. 

Во општините ќе се забрза постапката за давање 
одобрување за отворање на самостојни дуќани. 

7. Во економските односи со странство тежипгге-
то на активностите ќе се даде на натамошното по-
динамично зголемување на извозот на стоки и услу-
ги и на таа основа зголемување на девизниот при-
лив, остварување на поуоогласени односи во разме-
ната со странство, навремено намирување на девиз-
ните обврски спрема странство, како и поорганизи-
ран настап на стопанството на странските пазари. 

За остварување на повисок извоз, организациите 
на здружениот труд ќе прават позасилени напори за 
приспособување на производството кон барањата на 
странските пазари, а пред сб на производите со по-
висока фаза на изработка и со поголема конкурент-
ска 'способност. 

Ќе се води политика за поттикнување на еко-
номски оправданиот извоз на стоки и услуги, ќе се 
врши рационално супституирање на увозот и ќе се 
поддржува развивањето на долгорочната соработка. 

Извозот на стока се цени дека ќе оствари вред-
ност од 610 милиони долари, при што на подрачјето 
со конвертибилен начин на плаќање од околу 380 
милиони долари. Истовремено, треба да се оствари 
девизен прилив од нестоковните девизни прихода во 
износ од околу 205 милиони долари, од кои на кон-
вертиб,идното подрачје околу 90 милиони долари. 

Ќе се преземаат мерки ж активности за зголе-
мување на извозот на индустриски производи, а осо-
бено на автобуси, фрижидери, акумулатори, кон-
фекција, трикотажа, чевли, јагнешко месо, вино, 
ферментиран тутун и друго. 

Вкупниот увоз на стока се цени дека ќе достиг-
не ниво од 900 милиони долари, а на конвеотибил-
ното подрачје 505 милиони долари. Во рамките на 
вкупниот увоз на стока приоритет ќе се даде на уво-
зот на одделни суровини и репроматеријали, а пред 
се на природни Фосфати, акридонитрил, диметил 
тере <±>та дат, памучни и (волнени влакна, сурова ко-
жа, отпадио жел езо, вадавнички по ду фзбтжкати, цил-
ков концентрат, хоомна руда и концентрат; на уво-
зот на енергетски горива, како и на СУРОВИНИ И ре-
исом,запита ДИ за п^ома^одсттаогпо неопходно за за-
доволување на виталните потреби на населението. 

Увозот на опрема ќе биде насочен, пред за 
развој на енергетиката, рударството, производството 
за извоз, модернизација на железничкиот сообраќај 
и за остварување на политиката на побрз развој на 
стопански недоволно развиените краишта. 

Новото задолжување во странство ќе се врши 
исклучително за заедничките договорени намени и 
приоритетно производство со кое ќе се остварува 
поголем девизен прилив. Притоа, во странство ќе 
се задолжуваат субјектите кои обезбедуваат уредно 
враќање на кредитите. 

Економската соработка со странство ќе се оства-
рува со сите региони и земји во светот, а понагла-
сено место ќе се даде на соработката со соседните 
земји, неврзаните земји и земјите во развој. 

За остварување на задачите во економските од-
носи со странство, ќе се преземаат следниве мерки 
-и активности: 

— организациите на здружениот труд ќе доне-
сат сопствени и заеднички програми за извоз со 
други репродукционо поврзани организации врз за-
еднички -интерес и доход,-
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— организациите на здружениот труд, банките 
и Стопанската комора на Македонија ќе ги зголе-
мат активностите за поефикасно и поголемо корис-
тење на стоковните 'кредити од странство за увоз 
на суровини и репроматеријали, особено на креди-
тите за структурно приспособување на стопанството; 

— организациите на здружениот труд ќе презе-
маат организациони и други мерки за позначајно 
зголемување на извозот на производи од прехранбе-
ната индустрија, а пред се, на вино и конзервирано 
овошје и зеленчук, како и за обезбедување на врза-
ни "И компензациони работи пред се за увоз на 
суровини и репроматеријали потребни на стопан-
ството; 

— организациите на здружениот труд ќе презе-
маат мерки за воспоставување на повисоки форми на 
економска соработка со странство, врз потрајна ос-
нова (индустриска кооперација, трансфер на техноло-
гија, заеднички вложувања и финансиска соработка); 

— ќе се рационализира бројот и ќе се окрупну-
ваат претставништвата на надворешно-трговеките ор-
ганизации на здружениот труд ао цел поефикасно и 
поорганизирано настапување на странските пазари,-

— во Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски ода оси со странство ќе се 
утврдат и усогласат плановите за економски односи 
со странство по основни единици и организации на 
здружениот труд, како и на извозните програми по 
производи и валутни подрачја; 

— организациите на здружениот труд врз само-
управна основа ќе обезбедат средства за дополнител-
но поттикнување на извозот на одделни стоки и ус-
луги. Дел од средствата за поттикнување на изво-
зот ќе се обезбеди од средствата на Републиката. 
Користењето на овие средства ќе се остварува со 
одлука или друг акт на Самоуправната интересна 
заедница на Македонија за економски односи со 
странство; 

— Самоуправната интересна заедница на Маке-
донија за економски односи со странство ќе донесе 
одлука оо која ќе »се утврди делот на девизите за 
задоволување на потребите на стопанската инфра-
структура, малото стопанство, заедничките потреби 
во општествените дејнО'Сти и потребите на другите 
дејности што се вршат во рамките на Републиката, 
согласно со Одлуката за заедничка девизна политика 
на Југославија за 1985 година. 

Со заедничката економска политика на ниво на 
Југославија ќе се настојува да се обезбеди: 

— поврзување на организациите на зпружениот 
труд на ниво на земјата, за остварување заеднички 
извоз и доход преку реализација на Единствените 
•критериуми, односно на Законот за девизното рабо-
тење и кредитните односи со странство, во рамките 
на општествено признатите репродукциони потреби, 
општите здруженија на Стопанската комора на Ју-
гославија или преку други форми за здружување 
во Самоуправната интересна заедница на Југославија 
за економски односи со странство; 

— рефакција на превозот до југословенската 
граница; 

— функционирање на девизниот пазар за задо 
Болување на утврдените општествено признати ре-
продукциони потреби преку договарање во општите 
здруженија во Стопанската комора на Југославија 
и другите форми на здружување; 

— потребен обем на девизни средства за плаќа-
ње на увозот на нафта, нафтни деривати, јаглен 
за кокшрање, на одделни суровини и репродукциони 
материјали и резервни делови во согласност со енер-
гетскиот биланс на Југославија и согласно со пред^ 
видените средства во платниот биланс на земјата; 

— зголемување и унапредување на малогранич-
ниот промет и косиер аци јата в»о кои ќе бидат вклу-
чени и поголемите (организации на здружениот труд 
што се регистрирани да вршат надворешно-трговска 
размена со цел да се зголеми прометот со соседните 
земји. Притоа, ќе се настојува малограничниот про-
мет со одделни земји да се остварува на селектив-
на основа ,тргнувајќи од остварениот обем на раз-
мената ; 

— увозот на опрема и резервни делови кои не 
се произведуваат во земјата да се врши со намалена 
царинска стапка и без плакање посебни такси и 
давачки. 

8. Во Областа на пазарот и цените ќе се презе-
маат мерки и активности во рамките на политиката 
на ниво на земјата за реално вреднување на сите 
фактори на производството, за натамошно усогласу-
вање на стоковно-паричните односи, постепено от-
странување на причините за инфлацијата и за по-
добро и поредтио снабдување на пазарот. Истовре-
мено, ќе се продолжи со намалување на постојните 
диспаритет*! на цените кај одделни гранки и про-
изводи со цел за остварување на поусоглаоени од? 
носи во примарната распределба. 

(1) Нередовно снабдување на пазарот ќе се ос-
тварува со зголемена активност на носителите на 
економската политика за поголем обем на сопстве-
ното производство, усогласување на вкупната потро-
шувачка со реално расположливите средства, сло-
бодно движење на стоката и општествените средства 
на единствениот југословенски пазар, натамошна при-
мена и поефикасно функционирање на системот на 
материјалните резерви, селективен увоз на произво-
ди и стока кои се од витално значење за редовно 
снабдување на стопанството и населението, како и 
за создавање услови за пазарно однесување на сто-
панските и други субјекти. 

Заради подоеле дно спроведување и остварување 
на предвидените задачи на подрачјето на пазарот, 
ќе се преземаат следниве мерки и активности: 

— ќе се поттикнува сопственото производство 
кое е од. значење за снабдување на стопанството и 
населението, пред се, ор мерките на кредитната по-
литика, со обезбедување обртни средства, со воде-
не политика за даночни олеснувања и ослободувања, 
како и со откажување на кредитирањето на резер-
вите на готовите производи кај оние производители 
кои ги чуваат производите во исчекување на пови-
соки цени; 

— ќе се интензивира^ процесот на договарање 
на прометните со производните организации на здру-
жениот труд преку заеднички ризик пред почетокот 
на репродукциониот циклус; 

— ќе се интензивира процесот на организирање, 
окрупнување, економско и доходовно поврзување на 
организациите на здружениот труд што вршат про-
мет со прехранбени стоки со организации од други 
подрачја на земјата, пред се, паради снабдување и 
пласман на производи во Републиката и земјата, а 
особено во големите потрошувачки центри и турис-
тички региони,-

— ќе се продолжи со пропишувањето на заш-
титни цени за одделни производи од интерес на Ре-
публиката, особено на компирот, кромидот, овесот, 
јачменот и гравот; 

— 'врз основа на стоковните биланси, во еко-
номската 1984/1985 година за задоволување на по-
требите ќе треба да ое обезбедат надвор од Репуб-
ликата и од увоз 170 илјади тони пченица, одао сно 
брашно изразено во зрно, 150 илјади тони пченка, 
45 илјади тони шеќер и до 20 илјади тони масло за 
јадење; 

— ќе се зголемува обемот и асортиманот на сто-
ката во републичките стоковни резерви со цел за 
постигнување на поушглаоени односи на понудата 
и побарувачката на домашниот пазар и ќе се обез-
бедуваат средства за нивно финансирање согласно 
со Општествениот договор на ниво на земјата,-

— ќе се интензивира активноста на инспекциски-
те и другите служби, како и правосудните органи 
за сузбивање на појавата на врзани работи и ус-
ловување на размената со девизни плаќања, затво-
рање на пазарот и ограничување на движењето на 
стока, услуги, акумулација и девизи, држење резерви 
заради зголемување на цени, промет преку поголем 
број посредници отколку што е нужно и други по-
јави на нарушување на единствениот југословенски 
пазар; 

— ќе се настојува на ниво на земјата со оп-
штествен договор, навремено да се обезбедат девиз-
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ни средства за увоз на одделни производи и суро-
вини за нивно производство кои не се произведу-
ваат во земјата или се произведуваат во недоволни 
количества, а се од витален интерес за потрошувач-
ка на населението, > 

(2) Со мерките на економската политика и со 
други мерќи ќе се обезбедува постигнување поуоо-
гласени односи во понудата и побарувачката, нама-
лување на растежот на трошоците на репродукцијата 
и врз таа основа забавување на растежот на цените. 

Истовремено, ќе се создаваат услови и ќе се 
обезбедува поголемо влијание на пазарните услови 
при формирањето на цените и врз таа основа ќе 
јакне конкурентската способност на стопанството. 

Оо кредитната политика ќе се оневозможи кре-
дитирање на производството и резервите на произ-
водите кај кои растот на цените ги надминува дого-
ворените рамки. 

Ќе се настојува да се врши натамошно усогла-
сување на односите во примарната распределба и 
ќе се отстрануваат диспаритетите на цените на ос-
новните подрачја на репродукцијата, а особено на 
цените на електричната енергија, јагленот, основните 
метали, железничкиот' сообраќај, основните земјо-
делски производи, производите на базната хемија, 
станарините и друго. 

9. Ќе се создаваат услови за натамошен пораст 
на продуктивното вработување и забавување на по-
растот на невработеноста. 

Вработувањето ќе се остварува преку динамизи-
рање на стопанскиот растеж и проширување на ма-
теријалната основа на трудот, зголемено ангажирање 
на средствата во сопственост на граѓаните, особено 
во земјоделството и малото стопанство, како и со 
замена по основ на пензионирање и друг природен 
Одлив. Врз овие основи, во 1985 година ќе се ак-
тивираат околу 24 илјади лица од кои околу 15 ил-
јади со проширување на работни места во општес-
твениот сектор. Вкупниот број вработени (без ин-
дивидуалниот сектор во земјоделството) ќе достигне 
ниво од 518,5 илјади лица од кои околу 495 илјади 
во општествениот сектор. 

Со оглед на стеснетите можности за активирање 
на работоспособното население, пред се, поради по-
значајното реално намалување на стопанските ин-
вестиции во претходните години, вработувањето ќе 
се остварува првенствено со воведување на повеќе 
смени, скратување на работното шеме каде што за < 
тоа постојат потребни услови, вработување со иско-
ристување на потенцијалните можности во малото 
стопанство и со вработување на приправници, осо-
бено во производните занимања. 

Истовремено, ќе се води политика на забавува-
ње на приливот на земјоделското население од село 
во градовите, особено со ангажирање на работно-спо-
ообното население во земјоделството, како и со по-
добрување на условите за живот и работа во пома-
лите населени места. 

За остварување на предвидениот растеж на вра-
ботеноста, ќе се преземаат следниве мерки и актив-
ности : 

, — организациите на здружениот труд од мате-
ријалното производство ќе изготват програми за 
скратување на работното време на работните места 
во тешки услови на работа и штетни по здравјето 
на вработените и за воведување на зголемен број 
смени со кои ое обезбедува поголема вработеност, 
производство И ДОХОД; 

— организациите на здружениот труд кои со во-
ведување на повеќе смени во работењето ќе обез-
бедат зголемување на вработеноста, производството 
и извозот ќе имаат приоритет при одобрувањето на 
кредити, особено за набавка на суровини и репро-
материјали, што ќе се уреди со Одлуката за кредит-
ната политика на Републиката; 

— организациите на здружениот труд% самоуп-
равните интересни заедници и општините ќе изгот-
ват конкретни програми за вработување на млади 
стручни кадри, особено За вработување на приправ-
ници; 

— организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници ќе преземаат 
мерки и ќе учествуваат со соодветни средства за от-
куп на работен стаж за пензионирање согласно со 
Законот,-

4 — ќе се склучи Општествен договор и ќе се 
предвидат поттикнувачки мерки за поголема под-
вижност при вработувањето во одделни дејности и 
подрачја во Републиката, особено на младите струч-
ни кадри; 

— ќе се продолжи со ограничување на преку-
времената и дополнителната работа, а доколку ра-
ботите и работните задачи поради својата природа 
не бараат ангажирање на работник во работен од-
нос со полно работно време, истите ќе се извршу-
ваат со ангажирање на невработено лице на опре-
делено работно време; 

— ќе ое продолжи со преквалификација и до-
квалификација на суфипитарните кадри за дефици-
тарни занимања зависно од потребите и врз ошова 
на договори со организациите на здружениот труд, 
како и со преквалификација на дел од вработените 
што претставуваат технолошки вишок, односно за 
нивно соодветно вработување во други дејности и 
гранки; 

— во општините ќе се утврдат конкретните по-
треби и можности за вработување и работно анга-
жирање на граѓаните кои се враќаат или ќе се вра-
тат од. привремена работа во странство, оо поголемо 
користење на средствата од нивните заштеда, за нив-
но вработување во производните дејности, а пред 
се, во малото стопанство. Заради ова ќе се преиспи-
таат постојните прописи и по потреба ќе се изврши 
нивно доградување и меѓусебно усогласување; 

— самоуправните интересни заедници за врабо-
тување ќе изготват програми за организирано вра-
ботување на дел од невработените во Републиката 
во другите републики и автономни покраини; 

— организациите на здружениот труд, самоуп-
равните интересни заедници за вработување и оп-
штествено-политичките заедници, ќе преземаат и дру-
ги мерки и активности согласно со Општествениот 
договор за заеднички основи на политиката за вра-
ботување со цел да се оствари предвидениот пораст 
на вработувањето и работно ангажирање на опште-
ствениот и индивидуалниот сектор,-

— ќе се донесе програма за зголемување на вра-
ботеноста во Републиката, врз основа на која ќе се 
согледа и оцени потребата и можностите за распи-
шување јавен заем за вработување, што ќе услови 
јавниот заем предвиден во Резолуцијата за оствару-
вање на првата етапа од Долгорочната програма за 
економска стабилизација и за економската политика 
на СР Македонија во 1984 година, (дел I точка 1 
потточка 4) за изградба на нови електроизвори да 
се пренамени за зголемување на вработеноста. 

Со можното распишување на јавниот заем за 
вработување воведените самопридонеси за оваа на-
мена ќе добијат третман на заем. 

10. Инвестиционата политика во 1985 година ќе 
биде насочена кон намалување на интензитетот на 
реално опаѓање на инвестиционите вложувања во ос-
новни средства, натамошна модернизација и рекон-
струкција на постојните капацитети довршување на 
инвестициите во тек кои се во завршна фаза на 
градба од приоритетните дејности и подобрување на 
ефикасноста во инвестирањето, со цел постепено от-
странување на постојните проблеми на ова подрачје 
и создавање услови за подинамичен и постабилен 
развој. 

Ова ќе се остварува, пред се, со побрз пораст 
•на средствата за акумулација и поголема концентра-
ција на средствата врз самоуправна основа и мобил-
ност на паричната акумулација и со подигање на 
општата ефикасност на инвекггициите. 

Зголемувањето на ефикасноста на инвестициите 
ќе се обезбедува со побрза градба и порационално 
искористување на расположливите средства за довр-
шување на започнатите вложувања и со доследна 
примена на критериумите за вреднување на економ-
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ската ефикасност и општествена оправданост на но-
вите инвестиции. 

Ќе се пр еи аниту в аат одделни постојни производ-
ствени програми и истите ќе се приспоообуваат кон 
барањата на пазарот, пред се врз потесна деловна 
соработка и здружување на трудот и средствата со 
организациите на здружениот труд од земјата. 

10.1. Во рамките на инвестиционата политика 
тежиштето на активноста ќе биде насочено особено 
КОН: 

(1) Продолжување на изградбата на започнатите 
објекти пред се во приоритетните дејности во соглас-
ност со условите и критериумите на развојната по-
литика утврдени со Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација. 

Врз основа на Законот за насочување на сред-
ствата што се обезбедуваат за изградба на електро-
енергетски објекти, во 1985 година ќе се остварува 
забрзана реализација на утврдените приоритети врз 
основа на постојните извори на средствата и без 
дополнително оптоварување на стопанството. 

Ќе 'се отпочне со градба на нови капацитети во 
приоритетните дејности, пред се, за производство на 
јаглен за индустријата и широката потрошувачка, 
производство на храна особено со проширување на 
обработливите (површини и нивно приведување во 
култури, зголемување на сточниот фонд, а особено 
на говеда и овци, производство за извоз особено во 
производството на опрема и трајни (потрошни добра, 
модернизација на железничкиот сообраќај и оддел-
ни производни и услужни дејности во малото сто-
панство. 

Истовремено, приоритет ќе имаат и инвестицио-
ните вложувања кои се остваруваат со средствата на 
Фондот на Федерацијата, со средствата на Меѓуна-
родната банка за обнова и развој и вложувањата во 
стопански недо'волно развиените краишта во Репуб-
ликата. 

Во овие рамки, приоритет ќе се даде на вложу-
вањата кои ќе придонесуваат за поуспешно користе-
ње на расположливите потенцијали, зголемување на 
продуктивното вработување, јакнење на извозната 
способност на стопанството и рационална 'супститу-
ција на увозот, постапно намалување на диспропор-
циите во структурата на стопанството, остварување 
повисок "доход, јакнење на акумулативната и репро-
дуктивната способност и со кои ќе се подобрува тех-
ничко-технолошкото ниво врз сопствена наука и тех-
нологија. 

Во патната (мрежа вложувањата ќе бидат насо-
чени кон подобрување и поефикасно нејзино одржу-
вање, а во рамките на материјалните можности и во 
зависност од сообраќајните потреби ќе се врши по-
добрување на патната мрежа со зајакнување и рекон-
струкција на постојните патишта и изградба на за-
почнатите приоритетни патни правци. 

Во воздушниот сообраќај ќе се продолжи со ре-
конструкција на аеродромот „Скопје" — Скопје. 

За изградба на хидро ен еротскиот систем „Зле-
тевица", како повеќенаменски објект, во 1985 го-
дина ќе се »отпочне со изработка на главната доку-
ментација. 

(2) Вложувањата во настап анексите инвестиции 
првенствено ќе бидат насочени во станбено-комунал-
ката изградба, во довршувањето на објектите во тек 
на градба, а особено во здравствена заштита, основ-
ното и средното насочено образование и опремување 
на објекти во општествените дејности. 

10.2. Средствата на Фондот на Федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини 
ќе се користат за (довршување на инвестициите во 
градба по веќе одобрените кредити и за отпочнува-
ње нови инвестициони зафати и тоа: во енергетика-
та; производството кое обезбедува зголемен извоз; 
за развој на сточарството, .пред се, на говедарството 
и овчарството; за набавка на механизација во земјо-
делството; активирање на необработени површини и 
нивно приведување во култури; за развој на комплек-
сот за опрема и трајни потрошни добра; во желез-
ничкиот и воздушниот сообраќај, за развој на ПТТ 

сообраќај во граничниот појас и определените рид-
ско-плаиинскм реони; во малото стопанство и за раз-
бој на наменското производство. 

Заради обезбедување континуитет во инвестицио-
ната активност, по 1985 година овластената банка во 
Републиката може да донесува кредитни одлуки во 
1985 година со кои (ќе се ангажираат средства од 
Фондот на Федерацијата кои се форммраат по основ 
на з?.; ;ол>!жтелан заем 1>о износ до 35 млд. дан ари. 

Износот иа кредитот од средствата на Фондот 
на Федерацијата ќе изнесува како што е утврдено оо 
Опил геетвенмот план на СР Македонија за периодот 
од 1981 до 1985 година, освен за изградба на елек-
троенергетски објекти, одделни дејности и намени во 
земјоделството и за објекти од наменското произ-
водство. Износот на кредитот од средствата на Фон-
дот на Федерацијата за изградба на електроенергет-
ски објекти и за развој на говедарството и овчар-
ството, за набавка на механизацијата во земјодел-
ството и активирање на необработени површини и 
нивно приведување во култура, ќе изнесува 20% од 
преоме тк ови ата вредност. 

Со цел| да се оствари побрз развој на погранич-
ниот појас и определени ридско-планиноки реони ќе 
се наоочат 4% од тековниот прилив на средствата од 
Фондот на Федерацијата кои се формираат по основ 
на задолжителен заем. За ангажирање на овие сред-
ства учеството на кредитот ќе изнесува. до 45% во 
пресметковната вредност на инвестициите што се 
остваруваат во овие подрачја. 

10.3. Во финансирањето на проширената репро-
дукција, со мерките на економската политика и врз 
самоуправна основа, ќе се поттикнува јакнењето на 
самофинансирање то во здружениот труд и зголему-
вањето на учеството, на сопствени и здружени сред-
ства »во финансиската конструкција на инвестициите 
во ошовни фондови. 

10.4. За реализација на задачите од доменот на 
финансирањето на проширената репродукција и ин-
вестиционата активност, ќе се .преземаат следниве 
мерки и активности: 

(1) Ќе се прават напори за применување реални 
стапки на амортизација и ќе се врши редовна рева-
лоризација на основните средства,-

(2) Со деловната политика на' организациите на 
здружениот труд ќе се обезбедува соодветна распре-
делба на доходот на акумулација и потрошувачка; 

(3) Ќе се зголемува мобилности на акумулацијата 
од сите сектори и ќе се изгради соодветен механи-
зам за самоуправна концентрација и насочување на 
акумулацијата, пред се, за развој на приоритетните 
дејности; 

(4) Ќе се воини натамошна доградба на законска-
та регулатива за инвестициона изградба во Републи-
ката согласно со измените на законите од стопан-
скиот систем со цел да се зголеми ефикасноста на 
инвестициите и одлучувањето на работниците при 
донесување на инвестиционите одлуки. 

10.5. Со мерките на економската политика, на се-
лективна основа, ќе се создаваат услови за обезбеду-
вање на организациите ага здружениот труд од мате-
ријалното производство со трајни извори на обртни 
средства. 

Во о^ие рамки приоритет ќе 'имаат организа-
циите на здружениот труд со чие ПРОИЗВОДСТВО поз-
начајно ќе се придонесува за зголемување на изво-
зот, производството на храна, вработувањето и до-
ходот. 

За оваа пе тг. со деловната политика на органи-
зациите на здружениот труд и на деловните банки 
и со економската политика, ќе се преземаат следни-
ве мерки и активности: 

— со распределбата на акумулацијата ќе се обез-
беди издвојување поголем обем на средства за 
покривање на потребите со трајни обртни средства, 
за постигнување повисока усогласеност на порастот 
на производството и зголемените потреби за извоз; 

— ќе се забрза циркулацијата на финансиските 
средства, ќе се обезбеди оптимално држење резерви 
на суровини, репроматеријали и готови производи 
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јна 'ниво на работна »организација и ќе ое зголеми 
коефициентот на вртење на обришите средства; 

— деловните банки, ири одобрувањето на инвес-
тициони кредити за основни средства, ќе го реша-
ваат и обезбедувањето со обртни средства од квали-
тетни ИЗВОРИ; 

— со Одлуката за кредитната политика на Ре-
публиката и деловната политика на банките ќе ое 
обезбеди приоритет шри одобрувањето кредити да 
имаат пласманите за обезбедување на потребните 
обртни средства за производството наменето за из-
воз и производството на храна; 

— ќе продолжи политиката на издвојување и на-
сочување на дел од средствата на Фондот на Федера-
цијата кои се формираат по основ на задолжителен 
заем и од средствата на Републичкиот фонд, во ви-
сина од 20% со цел подобрување на состојбата на 
организациите на здружениот труд со обртни сред-
ства. 

Со одлуки на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија и на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на 
.стопански недоволно развиените краишта поблиску 
ќе се утврди обемот, намените и начинот на корис-
тење на средствата од Фондот на Федерацијата и 
Републичкиот фонд за трајни обртни средства. 

.11. Согласно со заклучоците на Собранието на 
СР Македонија за ФЕНИ Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ (ќе предложи мерки што Собра-
нието ќе треба да ги донесе ©о врска со разрешу-
вањето на дел од обврските на ФЕНИ. 

12. Развојот на стопанството ќе биде детермини-
ран и од натамошното јакнење на квалитативните 
фактори на стопанисувањето. 

Во овие рамки, од особено значење ќе биде да 
се оствари пораст на продуктивноста на трудот, по-
високо користење на капацитетите, зголемување на 
ефикасноста на стопанисувањето, позначајно зголе-
мување на коефициентот на обрт на средствата, јак-
нење на акумулативната и ре продуктивната способ-
ност и по,дигање на другите квалитативни фактори 
на развојот. 

Јакнењето на квалитативните фактори на стопа-
нисувањето ќе биде неопходно да се остварува со 
зголемување на економичноста на работењето осо-
бено со намалување на трошоците за енергија, суро-
вини и р енромаТе риј али и 'на другите производни и 
^производни издатоци. Истовремено е неопходно да 
се обезбеди ефикасност на инвестициите, намалува-
ње на резервите во сите видови, зајакнување на про-
цесот на поделба на работата и повисоко здружу-
вање на трудот и средствата врз доходовни основи. 

Пораст на продуктивноста на трудот и јакнење 
на другите квалитативни фактори на развојот ќе се 
остварува и врз поголема примена на научните и 
техничко-технолошките достигања, повисоко и пора-
ционално користење на производните сили, натамош-
но унапредување на организацијата на работата и 
друго. 

Истовремено, организациите на здружениот труд 
и другите корисници на општествените средства ќе 
преземаат мерки за работна, технолошка и финан-
сиска дисциплина; ќе ја преиспитаат оправданоста 
на одделни институции и облици на општествениот 
труд од аспект на утврдување на нивната општестве-
но корисна дејност и функција во томовите на оп-
штествената репродукција, со цел за јакнење на мо-
тивациопите резултати од трудот и зголемување на 
вкупната општествена продуктивност на трудот. 

13. Со мерките на економската политика и де-
ловната политика на организациите на здружениот 
труд, ќе се создаваат поизедначени услови за оства-
рување на повисок обем на доход и на општествен 
производ во сите области на стопанството, пред се 
врз зголемување на производството и услугите, по-
добрување на квалитативните фактори на стопани-
сување и воопшто остварување повисока ефикасност 
на стопанисувањето на сите општествени субјекти. 

Истовремено, со примена на новите решенија за 
утврдување и распоредување на .вкупниот приход и 
доход и на решенијата за амортизација и ревалори-

зација на основните (средства ќе се обезбеди реално 
утврдување и искажување на финансиските резул-
тати од стопанисувањето и на другите материјални 
фактори во производството. 

Со натамошна доградба на основите и мерилата 
за самоуправно уредување на односите во стекнува-
ње и распоредување на доходот ќе се создаваат ус-
лови за позитивни промени во областа на распредел-
бата на доходот, особено з§ воспоставување меѓуза-
висност на движењето на личните доходи по работ-
ник (бруто) и акумулацијата во однос на ангажира-
ните средства, со што во основа ќе се објективизи-
ра распределбата на доходот на акумулација и пот-
рошувачка. 

Со механизмите за стекнување и распоредување 
на доходот ќе се создаваат услови за поголема ра-
ботна и доходовна мотивираност на работниците за 
зголемување на економичноста и продуктивноста и 
за позначајно-јакнење на мотивациони^ фактори на 
трудот и творештвото. 

(1) Со доследно спроведување на Општествениот 
договор за заедничките основи и мерила за самоуп-
равно уредување на односите во стекнувањето и рас-
поредувањето на доходот и чистиот доход, распре-
делбата на средствата за лични доходи и заедничка-
та потрошувачка и другите лични примања и со про-
должување на мерките за намалување на материјал-
ните обврски на стопанството ќе се создаваат усло-
ви за запирање на натамошното опаѓање на учество-
то на организациите на здружениот труд од опште-
ственото стопанство во распоредениот доход, исклу-
чувајќи го влијанието на оптоварувањето по основ 
на камати и ефектите од решенијата на курсните 
разлики по користените кредити за основни сред-
ства. 

Ќе продолжи водењето активна политика за 
спроведување на финансиската консолидација на сто-
панството и банките. 

За реализација на политиката за распоредување 
на доходот и спроведување на финансиската консо-
лидација на организациите на здружениот труд и 
банките ќе се преземаат следниве мерки и актив-
ности : 

— ќе се усогласуваат сите видови издвојувана 
со расположливите средства од доходот до утврде-
ното ниво со оваа резолуција и ќе се оневозможува 
натамошно дефицитарно финансирање на потрошу-
вачката ; 

— вкупните издробувања по основ * на придонеси 
и даноци од доходот и од личните доходи во опште-
ственото стопанство за задоволување на општите оп-
штествени и заеднички и други потреби што се ост-
варуваат преку буџетите и самоуправните интересни 
заедници од општествените дејности, социјалниот раз-
вој и од материјалното производство ќе растат нај-
многу до номиналниот пораст на доходот, сметано 
врз принцип на споредливи податоци; 

— ќе продолжи обезбедувањето средства за раз-
вој на земјоделството и за компензации во цената 
на одделни земјоделако-ирехранбени производа во 
висина од 1,5% од доходот на организациите на 
здружениот труд ; 

— ќе се ослободат од плаќање данок од доход 
и даноци од личен доход организациите на здруже-
ниот труд од областа на градежништвото и рачното 
килим арство; 

— издвојувањата од доходот по ошев надомес-
тоци за услуги во платниот промет, банкарските ус-
луги и членарините на коморите и општите здруже-
нија ќе растат за 20% побавно од номиналниот по-
раст на ДОХОДОТ; 

—• оо самоуправните општи акти и со деловната 
политика на организациите на здружениот труд и на 
другите самоуправни 'организации и заедници треба 
да се обезбеди средствата за работните заедници во 
сите дејности на општествениот живот и средствата 
за вршење на административно-стручни, помошни и 
на нив слични работи, вклучувајќи ги и личните до-
ходи, да бидат на реално ниво од 1984 година, а во 
случаи каде што средствата за овие намени позна-
чајно го оптоваруваат вкупниот приход и доходот да 
се отвори процес и за нивно реално намалување,-
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— сите општествени субјекти ќе утврдат и до-
несат програми за сопствена консолидација при што 
ќе се имаат предвид Законот за обезбедување на пла-
ќањето меѓу корисниците на општествените средства, 
Законот за обезбедување на обртните средства и дру-
ги прописи од оваа област; 

— на ниво на земјата ќе се настојува да се до-
несе закон за разрешување на проблемите со курс-
ните разлики и закон со кој ќе се уредат условите 
за исплата на личните доходи во организациите на 
здружениот труд, што работат со загуби и ка ј корис-
ниците на општествените средства кои не ги нами-
руваат пристигнатите обврски спрема доверителите. 

(2) 'Средствата за лични доходи на вработените 
во општествениот сектор ќе растат во зависност од 

ч продуктивноста на трудот и од придонесот на работ-
ниците во зголемувањето на доходот. 

Со Општествениот договор за заедничките осно-
ви и мерила за самоуправно уредување на одно-
сите во стекнувањето и распоредувањето на доходот 
и чистиот доход, распределбата на средствата за лич-
ни доходи и заедничката потро!шувачка и другите 
лични примања со самоуправни спогодби на група-
циите и самоуправните акти на организациите на 
здружениот труд ќе се обезбеди доследна распредел-
ба на средствата за лични доходи врз основа на ре-
зултатите од трудот (продуктивноста и вкупната ефи-
касност во работењето), полна афирмација на произ-
водниот, продуктивниот и креативниот труд и во по-
голема мера вреднување на трудот во тешки при-
родни и други услови. 

Организациите на здружениот труд што оствару-
ваат поголема акумулација шрема ангажираните 
средства во однос на просекот на стопанствово на ре-
публиката, можат да имаат и повисок личен доход 
по вработен од личниот доход на стопанството на Ре-
публиката и обратно. 

Ќе се создадат услови личните доходи во основ-
ното образование да растат со побрз пораст од про-
сечните во Републиката. 

(3) Со поголемо користење на расположливите 
капацитети, подобрување на продуктивноста на тру-
дот и другите квалитативни фактори на стопанису-
вањето, со намалување на трошоците на работењето, 
со подобрување на финансиската дисциплина и со 
преземање на други мерки и активности ќе се соз-
даваат услови за постапно намалување на обемот на 
загубите. 

Создавање поизедначени услови во стекнувањето 
на доходот и елиминирање на причините за појава 
на загуби ќе се остварува и со политиката на отстра-
нување на постојните диапаритети на цените. 

Организациите на здружениот труд кои »оствару-
ваат загуби во работењето ќе продолжат и ќе ги 
интензивираат активностите сврзани со преиспитува-
ње на одделни производни и услужни програми и со 
ангажирање на науката ќе изнаоѓаат можности за 
преориентација кон подоходовни производи и услу-
ги, унапредување на организацијата во работењето и 
врз трајна основа разрешување на причините за по-
јава на загуби, вклучувајќи ги и можностите за прес-
танок со* работа. 

Со спроведување на Законот за санација и прес-
танок на организациите на здружениот труд и со 
мерки за поцелосно репродукционо, доходовно и 
производно-прометно поврзување меѓу организациите 
на здружениот труд, поефикасно ќе се решаваат про-
блемите на загубите врз основа на економЈски кри-
териуми. 

Во крупните инфраструктурни системи во Репуб-
ликата (Електростопанство и ЖТО), кои претставу-
ваат традиционални жаришта на загуби и кои имаат 
директно негативно влијание врз работењето на вкуп-
ното стопанство на 'Републиката, преку создавање по-
изедначени услови во стекнувањето на доходот, да 
се создаваат услови за отстранување на причините 
за појавените загуби. 

14. Согласно со Долгорочната програма за еко-
номска стабилизација вкупните изворни приходи за 
задоволување на општите општествени и заеднички-
те потреби во 1985 година ќе растат најмалку за 10% 

побавно од номиналниот пораст на доходот во оп-
штественото стопанство на Републиката сметано без 
придонесот и другите издвојувана од Републичкиот 
буџет за финансирање на општите општествени пот-
реби преку Буџетот на Федерацијата, исплатите за 
пензии и инвалиднини со придонеси, примањата на 
борците и воените инвалиди, инвалиднината и за 
други лични примања (надоместоци за боледување, 
додатоци на деца, основни права од социјална заш-
тита, издатоци за привремено невработените лица 
и други надоместоци) кои ќе растат во согласност 
со законите и другите прописи со кои се регулирани. 

Во овие општи рамки, изворните приходи за фи-
нансирање на општите општествени потреби преку 
буџетите на општественонполитичките заедници (без 
тие што се исклучени од ограничување) ќе растат по-
бавно за најмалку 20% од номиналниот пораст на 
доходот, а приходите за задоволување на заеднич-
ките потреби преку самоуправните интересни заедни-
ци од општествените дејности и социјалниот развој 
(без тие што се исклучени од ограничување) ќе рас-
тат побавно за најмалку 5% од номиналниот растеж 
на доходот во општественото стопанство во Репуб-
ликата. 

Во рамки на приходите за задоволување на за-
едничките потреби чиј растеж е ограничен оо оваа 
резолуција ќе се обезбеди: 

— приходите за задоволување на заедничките 
потреби преку самоуправните интересни заедници од 
научната дејност и основното образование, да растат 
до номиналниот пораст на доходот во општествено-
то стопанство во Републиката; 

— приходите за задоволување на заедничките по-
, треби преку самоуправните интереши заедници од 
насоченото образование и од здравствената заштита 
да растат побавно за најмалку 5% од номиналниот 
пораст на доходот во општественото стопанство во 
Републиката; 

— (приходите за задоволување на заедничките 
'потреби преку самоуправните интересни заедници од 
нареченото образование и од здравствената заштита 
да растат побавно за најмалку 5% од номиналниот 
пораст на доходот БО општественото стопанство во 
Републиката. Во овие рамки, ќе се обезбеди растот 
на издатоците за покривање на ученичкиот, и сту-
дентскиот стандард и на материјалните 'трошоци во 
здравствената заштита да изнесува најмалку до но-
миналниот растеж на доходот во општественото сто-
панство во Републиката; 

— приходите за задоволување на заедничките 
потреби преку другите самоуправни интересни заед-
ници да растат побавно за најмалку 10% од номи-
налниот растеж на доходот во општественото стопан-
ство во Републиката. 

Ќе се преиспитаат можностите ѕ(а изнаоѓање на 
нови извори за финансирање на социјалната заштита 
надвор од доходот, заради подобрување на матери-
јалната положба на корисниците на основните права 
и на организациите на здружениот труд од овие деј-
ности. 

Ќе се обезбедат средства за финансирање на 
старошото осигурување на земјоделците преку зго-
лемување на придонесот од индивидуалниот сектор 
на земјоделството и оо учество на Републиката. 

Со самоуправна спогодба собранијата на општи-
ните и општинските (самоуправни интересни заедни-
ци од општествените дејности и социјалниот развој 
најдоцна до крајот на јануари 1985 година ќе го 
утврдат билансот на можното остварување на прихо-
дите за задоволување на општите општествени и за-
едничките потреби во 1985 година. 

Во општините, со самоуправната спогодба мо-
жат да се определат и поинакви пропорции на рас-
теж по одделни дејности, со тоа што вкупниот износ 
да не го надмине дозволениот пораст на средствата 
утврдени со оваа резолуција. 

До утврдување на обемот на порастот на дохо-
дот врз новите системски решенија за периодот ја-
ну ари-март, приходите за задоволување на општите 
општествени и заедничките потреби ќе се усогласу-
ваат оо планираниот номинален пораст на доходот 
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во Републиката за 1985 година. Усогласувањето на 
приходите за општите општествени и заедничките 
потреби во текот на годината ќе се врши според 
службените споредливи податоци што ќе ги објавува 
Службата на општественото книговодство на Македо-
нија според периодичните пресметки. 

Заради ова е неопходно општествено-политички-
те заедници и сите самоуправни интересни заедни-
ци постојано да ги усогласуваат (стапките на зафа-
ќање по основ на даноци и придонеси согласно со 
утврдениот пораст, на средствата со оваа резолуција. 

Доколку во текот на годината се утврди повисо-
ко остварување на средствата за задоволување на оп-
штите општествени и заедничките потреби, вкупно и 
по одделни корисници, од утврдената политика со 
оваа резолуција, 'ќе се донесе закон со чие спрове-
дување ќе се обезбеди утврдената потрошувачка за 
овие намени. 

Републиката, општините и самоуправните инте-
ресни заедници ќе водат политика за повисоко опто-
варување на приходите од граѓаните и од активнос-
та во индивидуалниот сектор и за остварените ефек-
ти по тој основ над порастот на вкупно утврдените 
приходи, ќе ги намалуваат придонесите и даноците-
од доходот и од личните доходи од општествениот 
сектор на стопанството. 

Организациите на здружениот труд од основното 
и средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе плаќаат придонеси и даноци од личните 
доходи во висина од 50°/о, а организациите од висо-
кото образование, општествената заштита на децата, 
организациите што вршат дејност и заштита на кул-
турни блага и од областа на аценеко-музичките деј-
ности во висина од 70°/о од општата стапка што ќе 
ја плаќаат организациите на здружениот труд и дру-
гите корисници на општествени средства, освен за 
придонесите за пензиско и инвалидско осигурување 
и за здравствено осигурување. 

Организациите на здружениот труд од опште-
ствените дејности обврзници за плаќање данок од до-
ход, ќе бидат ослободени од плаќање данок на до-
ход, 100 цел да се подобри нивната економска по-
ложба. 

Ќе се продолжи и ќе се интензивира активноста 
за намалување на бројот на самоуправните интерес-
ни заедници и на нивните стручни служби и за ра-
ционализација на органите на управата и на струч-
ните служби на органите во општествено-политички-
те заедници. 

15. Од Буџетот на Републиката ќе се обезбедат 
средства за намирување на обврските спрема општи-
ните и Федерацијата, решавање на одделни праша-
ња од општонародната одбрана, финансирање на 
функциите на органите и организациите на репуб-
личката управа и за други посебни намени и те-
ковни обврски и обврски увтрдени со одделни за-
кони. Истовремено, ќе се финансираат намените од 
заеднички интерес утврдени со закон (пензиоко-инва-
лидско осигурување, здравствената и социјалната 
заштита и друго) 

Во рамките на материјалните можности на Буџе-
тот приоритет ќе се даде на средствата од кои ра-
ботните заедници во републичките органи и .орга-
низации стекнуваат доход, со цел да се реализираат 
определбите за движењето на личните доходи сог-
ласно со Општествениот договор за заедничките ос-
нови и мерила за стекнување на доходот на работ-
ните заедници на органите на управата. 

16. Ќе се изврши натамошно доградување на да-
ночниот систем, со цел даночната политика да ста-
не значаен инструмент на економската и социјална-
та политика. 

Во овие рамки, ќе продолжи политиката на ди-
ференцирано оданочување на организациите на здру-
жениот труд по гранки и групации и на даночни 
олеснувања, оо цел секој да придонесува за задово-
лување на општите потреби согласно со економската 
моќ. 

Со меѓурепубличко-тажраинеки договор за усог-
ласување на даночниот систем ќе. се утврдат основни-
те елементи на системот на оданочување на доходот 

на организациите на здружениот труд, со цел да се 
обезбедат поизедначени услови на стопанисување. 

Во овие рамки, врз заеднички основи, ќе се 
остварува политиката на оданочување на доходот, 
личните доходи, приходите и имотот на граѓаните. 

Со примени во системот на оданочување на про-
изводите и услугите во прометот и со измените што * 
ќе се /Вршат во 1985 /година, ќе се обезбеди, во систе-
мот на оданочување на доходот на организациите на 
здружениот труд, плаќање данок сразмерно со дви-
жењето на доходот,^ а ири оданочувањето на граѓа-" 
ните ќе се обезбеди принципот на плаќање данок 
сразмерно со нивната економска моќ. 

Сврзано со ова ќе се применува прогресивно 
оданочување на имотот и приходите од имот, про-
метот на недвижности и вкупниот приход на граѓа-
ните,^ со цел да се намалат социјалните разлики. 

Ќе се настојува да се надминуваат пројаве нит е 
слабости во уредувањето на системот и политиката 
па оданочување на програмите преку попрецизно, 
дефинирање на видовите даноци, даночниот обврз-
ник, одредувањето на висината на даночната стапка, 
основицата за оданочување, како и другите, субјек-
тивни шабости во спроведувањето на даночниот сис-
тем, пред се не еви ден ти р ањето, односно нецелосното 
евидентирање на приходите на граѓаните, вршењето 
дејност без одобрение за работа, недоследната напла-
та на даночните обврски, неефикасната и доследна 
примена на санкции и друго. 

Ќе се применуваат одделни даночни ослободу-
вања заради стимулирање на развојот на земјодел-
ството и малото стопанство, извозот, вработувањето, 
како и за рационализаторството и новаторството. 

17. Со монетарно-кредитната политика во 1985 
година ќе се поддржуваат основните задачи на еко-
номската политика, а пред се, ќе се поттикнува 
производството за извоз, ^извозот на стока и услуги, 
производството и резервите на земјоделски произво-
ди, производството на енергија, дефицитарните суро-
вини и репроматеријали, пласманот на опрема и пос-
тројки и неопходните стоковни резерви. Притоа, ќе 
се преземаат мерки за јакнење на динароката и девиз-
ната ликвидност за усогласување на стоковно -тг ар и ч-
ните односи на домашниот пазар и намирување на 
домашната побарувачка, порастот на цените и стап-
ката на инфлација. За да се обезбеди остварувањето 
на овие задачи, ќе се ограничуваат банкарските плас-
мдни и ќе се сведуваат во реални рамки и можности. 

Во рамките на мон е тарно -кредити ата политика 
ќе се преземат мерки и активности за ублажување 
на нарушените материјални односи и финансиски те-
кови преку финансиската консолидација на органи-
зациите на здружениот труд и банките. 

Политиката на насочување на средствата од кре-
дитниот потенцијал на деловните банки поблиску ќе 
биде утврдена со Одлуката за кредитната политика 
на Републиката во 1985 година. 

Со кредитната политика врз селективна основа 
ќе се обезбедува приоритет на пласманите во трајни 
обртни средства и на инвестиционите вложувања во 
дејностите од приоритетно значење за развојот. Во 
рамки на расположливите средства ќе се поддржу- -
ва и кредитирањето на станбената изградба. 

Во рамки на селеќтивнигге кредити, приоритет 
ќе се даде на извозот на стока и услуги, подготов-
ките на производството наменето за извоз, производ-
ството, откупот и резервите на земјоделски произ-
води, тов на стоката, основните прехранбени произ-
води, резервите на јаглен, продажбата на домашна 
опрема на кредит во земјата и странство и на изво-
зот на најважните дефицитарни суровини. 

За остварување на кредитно-монетарната полити-
ка ќе се преземаат следниве мерки и активности: 

— банките ќе ја утврдат деловната политика во 
која понагласено место ќе се даде на вложувањата 
ЕО трајни обртни средства, поддржување на приори-
тетите на развојот и на подобрувањето на ликвид-
носта. Деловните банки ќе подготват планови за пла-
ќање на обврските »по користените кредити од зем-
јата и од странство и ќе преземаат мерки за нивна 
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реализација и за зголемување на финансиската дис-
циплина; 

— за нормализирање на нараснатите должничко-
доверителски односи, оловните банки во рамки на 
нивните биланси и можности ќе изработат програми 
за репрограмирање на обврските врз критериумите 
кои ќе бидат договорно утврдени; 

— ќе се донесат одлуки за насочување на штед-
ните влогови од Поштенската штедилница и на сред-
ствата на општествено-политичките заедници на Ре-

* публиката што се водат како депозит во Народната 
банка на Македонија; 

— ќе се интензивираат активностите 'сврзани со 
трансформацијата на деловните банки и нивното 
окрупнување, при што ќе се имаат предвид и опре-
делбите од Законот за основите на кредитниот и 
банкарскиот систем; 

— деловните банки во Републиката, во рамки на 
билансните можности, ќе продолжат со конверзија 
на дел од краткорочните кредити во долгорочни; 

— (деловните банки ед Републиката, во рамки на 
Стопанската комора на Македонија, неопходно е да 
склучат самоуправна спогодба за обезбедување на 
потребните средства за откуп на маолодајни семиња 
и шеќерна репка,-

— ќе се настојува да се изврши репрограмира-
ње на -дел од отплатите, пред се, на организациите 
на здружениот труд од енергетиката по основ на ко-
ристените кредити од клириишкото подрачје. 

18. Во согласност со материјалните можности, 
ќе се преземаат мерки за подобрување на условите 
за живот и работа на работните луѓе и граѓаните и 
за обезбедување на нивната материјална и социјална 
сигурност. 

(1) Активната политика на социјалниот развој во 
рамките на вкупните мерки на економската полити-
ка, ќе биде насочена кон запирање, на натамошното 
реално опаѓање на животниот стандард на работни-
те луѓе и граѓаните и на личните -доходи на врабо-
тените во општествениот сектор. 

На таа основа ќе се создаваат услови живот-
ниот стандард да биде во директна зависност од ре-
зултатите на трудот, пред се, од остварениот пораст 
на производството, продуктивноста на трудот и ост-
варениот доход, а врз основа на начелото на соли-
дарност ќе се решаваат одделни социјални пробле-
ми и ќе се преземаат мерки за заштита на стандар-
дот на одделни категории население со ниски при-
мања. 

<(2) Во организациите на здружениот труд ќе се 
остварува заштита на животниот стандард на работ-
ниците со расположливите средства за заедничка по-
трошувачка врз принципот на заемност и солидар-
ност. 

Со диференцирано користење на средствата за 
заедничка потрошувачка во организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници, како и со утврдените приоритети во оп-
штата и заедничката потрошувачка, ќе се создаваат 
услови и ќе се преземаат мерки за заштита на жи-
вотниот стандард на семејствата ш ниски примања 
по член на домаќинство, на, корисниците на зашти-

* тен додаток, детски додаток, социјална и друга по-
мош, надоместоци за привремена невработеност и 
ученици и студенти-корионици. на стипендии и ' кре-

ѕдити и на тие што се сместени во ученички и сту-
дентски домови. 

Основните организации на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници, ќе до-
несат програми за заштита на животниот стандард 
ра работниците. Истовремено, со самоуправни оп-
шти акти ќе го утврдат најнискиот личен доход со 
кој се обезбедува материјална и социјална сигурност 
на рајботникот при нормален работен учинок, истиот 
да не може да биде под заковски загарантираниот 
личен доход. 

(3) Со поефикасна активност на самоуправните 
организации и на другите општествени субјекти, со 
мерки на економската и социјалната политика, а по-
себно со даночната политика, ќе ее отстрануваат и 
оневозможуваат причините за настанување и продла-

бочување на социјалните разлики што не произлегу-
ваат од резултатите на трудот, како и од други изво-
ри на општествено неприфатливи социјални разлики. 

(4) Ќе се обезбедат средства за субвенционирање 
на станарините на носителите на станарско право со 
ниски приходи по член на домаќинство. Истовреме-
но, во рамките на материјалните можности ќе се 
субвенционира станарината на нотстанарите со ниски 
приходи по член на домаќинство, за што е потребно 
самоуправните органи во здружениот труд да доне-
сат соодветни одлуки. 

Додатокот на деца, како облик на општествена 
заштита, ќе се обезбедува на приближно ист број 
деца, како и во 1984 година и висината на истиот ќе 
се усогласува според важечките прописи. 

Самоуправните интересни заедници за општестве-
на заштита на децата ќе ги согледаат можностите за 
обезбедување средства за зголемување на нивното 
учество во цената на чинење на престојот на децата 
во организациите за згрижување и воспитување од 
семејствата со пониски лични примања. Истовремен 
ко, ќе се исплатуваат и другите парични примања 
на децата и младинците согласно со позитивните про-
писи. 

Правото на пензиско и инвалида^ осигурување 
ќе го остваруваат зголемен број корисници, при што 
ќе се врши усогласување на овие примања согласно 
со важечките прописи. Со цел да се обезбеди заш-
тита на стандардот на пензионерите со ниски при-
мања ќе се врши деференциран пораст на пензиите 
и ин® али дижите во рамките на вкупно расположли-
вите средства за таа намена. 

Во боречкониевалидската заштита, активноста ќе 
биде насочена кон зачувување* на стандардот на ко-
рисниците на овие низава. 

19. Во 1985 година ќе се продолжи со создава-
њето материјални и други услови за побрза, пора-
ционална и поекономична станбена и комунална из-
градба и за осовременување и подобрување 'на усло-
вите за становање. 

Се очекува да бидат завршени околу 8.000 ста-
нови. 

За реализација на политиката во станбено-,кому-
налната област ќе се преземе: 

— со прописи ќе се обезбеди за потребите на 
солидарност и заемност во станбената изградба да 
се користат средства од доходот, а со средствата од 
чистиот доход да се поттикнуваат вложувањата и 
здружувањата со лични средства за остварување на 
преостанатиот дел од програмите за станбена из-
градба; 

— ќе е е продолжи програмското утврдување на 
станарината и нејзиното диференцирано субвенцио-
нирање при што ќе се води политика за постепено 
зголемување на станарината; 

— ќе се интензивираат активностите за склучу- ' 
вање општествен договор за условите и начинот на 
кредитирање на станбената изградба, со што ќе се 
овозможи приоритет при користењето на банкарски-
те средства да имаат работните луѓе и граѓаните кои 
го немаат решено станбеното прашање и немаат стан 
во сопственост; 

— ќе се донесе општествен договор за критериу-
ми за распределба на станови и станбени кредити 
на работните т/уѓе во организациите на здружениот 
труд; ^ . 

— ќе се прошири и интензивира организираната 
изградба на станови за пазар, а со кредитната поли-
тика ќе се поддржува само задоволувањето на стан-
бените потреби на работните луѓе и граѓаните со 
нерешено или несоодветно решено станбено пра-
шање ,-

— ќе продолжи постапката за донесување закон 
за сопственост на дел од станот , во општествена соп-
ственост; 

— при стекнување право на користење опште-
ствен стан ќе се воведе задолжително лично уче-
ство на корисниците,' при што ќе се »оди сметка за 
економската и социјалната положба на корисникот 
на станот,-
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• — за обезбедување финансиски извори за пот-
ребната комунална изградба, ќе се унапредува и до-
градува системот на надоместоци за користење и уре-
дување на градежното земјиште. 

20. Развојот на општествените дејности ќе се 
остварува преку подобрување на структурата и ква-
литетот на услугите и постигнување поголем ефект 
во задоволувањето на заедничките и одделни потре-
би на општеството и работните луѓе и граѓаните врз 
натамошна рационализација на мрежата на органи-
зациите на здружениот труд и самоуправните инте-
ресни заедници од овие дејности. 

(1) Во областа на предучилишното воспитување 
и образование ќе се зголемува опфатот на децата 
од предучилишна возраст и низ воведување пократ-
ки, недостапни и рационални форми на предучилиш-
но воспитување и образование, а особено во средини 
во кои таквата потреба е ^изразена. 

Во основното образование и воспитување ќе се 
создаваат услови за поцелосно и поквалитетно оства-
рување на задачите на овој образовен систем. 

Во насоченото образование ќе се (остварува по-
забрзано усогласување на бројот и структурата на 
учениците и студентите по струки и занимања, со 
потребите на материјалното производство и опште-
ството во целина, особено преку остварување на не-
посредно поврзување на здружениот труд и образо-
ванието. 

Поинтензивно ќе продолжат започнатите проце-
си на преструктуирање и рационализација на мре-
жата на насоченото образование. 

Истовремено, ќе биде неопходно да се обезбеди 
унапредогаање на квалитативните компоненти на вос-
питново бразовната дејност и зголемување на ефи-
касноста во сите образовни степени. 

(2) Во 1985 година ќе се создаваат услови за на-
тамошен развој на науката како значаен фактор на 
општествено-економекиот развој. 

Научно-иетражувачката работа ќе се насочува, 
пред се, кон истражување на домашни извори на 
енергија, поголемо производство на храна и дефи-
цитарни суровини, поголемо производство за извоз 
и развој на домашни технологии во дејности во кои 
постојат компаративни предности и каде што се пос-
тигнати одредени резултати. 

Развојот на науката, технолошкиот прогрес и на-
учно-истражувачката дејност ќе се засноваат врз за-
еднички истражувачко-разво јни и финансиски прог-
рами на организациите на здружениот труд од ма-
теријалното производство и општествените дејности, 
врз принципот на здружување на трудот, знаење и 
средства, а ќе се поттикнува и со мерки на економ-
ската политика. 

Ќе се преиспитаат постојните и ќе се воведат 
нови форми на даночни, кредитни и други олесну-
вања. Најшироко ќе се поддржува побрзото ши-
рење на постојните и организирање нови истражувач-
ко-развојни единици во производствените дејности 
и нивното самоуправно здружување со научните ор-
ганизации од општествените дејности заради реали-
зација на заеднички техничко-технолописи и економ-
ски потфати. 

Ќе се создаваат услови за натамошно програм-
ско формирање и насочување на млади научни кад-
ри за области во кои побргу ќе се постигнат резул-
тати потребни за реализација на стратегијата на раз-
војот во 1985 година и подол порочно. 

Ќе се забрза спроведувањето на Општествениот 
договор за основите на стратегијата на технолош-
киот развој, при што посебно ќе се (интензивираат 
активностите за изградување и утврдување стратеги-
ја на технолошкиот развој, со цел за поголема при-
мена на современи технологии кои ќе обезбедат по-
висока продуктивност и ефикасност во стопанисува-
њето. 

(3) Во областа на културата и натаму ќе се соз-
даваат услови за подобрување и остварување на про-
грамската насоченост на организациите на здруже-
ниот труд и во рамките на реалните можности ќе се 
води грижа за поттикнување на литературното, му-

зичкото, ликовното, драмското, филмското и другите 
области на културното творештво. Притоа, ќе про-
должат и ќе се интензивираат напорите на оствару-
вање повисоко ниво и квалитет на заштитата на спо-
мениците на културата и природните реткости, биб-
лиотечната, издавачката, архивската, музејската, сцен-
ско-уметничките и другите културни дејности и во 
тој контекст, врз основа на утврдените приоритети 
и селекција, ќе се настојува да се оствари порацио-
нално користење на расположливите средства. 

Со поцврсто поврзување на здружениот труд од 
материјалното производство и културата, преку ост-
варување на принципот на слободната размена на 
трудот, ќе се прошири материјалната основа на кул-
турата. 

Ќе се донесе општествен договор за културно-
уметничките' манифестации со кој ќе се дефинираат 
и утврдат манифестациите од посебно значење за Ре-
публиката. 

Ќе продолжат напорите за натамошно програм-
ско осмислување на културната соработка со стран-
ство и придружните културни манифестации, соѕ на-
тамошно заострување на критериумите за нивното 
одржување и рационализација на трошењето на сред-
ствата за . оваа намена. 

(4) Ќе се создаваат услови за натамошен развој 
и унапредување на системот за јавното информира-
ње. Истовремено ке продолжат напорите за изнао-
ѓање најце ле сообразни решенија за обезбедување на 
материјално-економската положба на јавните гласи-
ла заради успешно остварување на нивната програм-
ска функција. Ќе се совладуваат проблемите за по-
кривање на територијата на Републиката со квалите-
тен РТВ сигнал 

(5) Со развојот на системот на општественото 
информирање ќе се создаваат услови за зголемува-
ње на циркулацијата на научио - техноло шките, еко-
номските, финансиските, планските и другите инфор-
мации, 

(6) Развојот на физичката култура ќе биде насо-
чен кон поголемо вклучување на децата и младина-
та, работните луѓе и граѓаните во спортските и спор-
тако-рекреативните активности со поголемо искорис-
тување на постојните објекти и терени! 

(7) Врз создадените услови ќе се унапредува тех-
ничката култура и ќе се остварува нејзино омасову-
вање меѓу учениците, студентите и работни пите во 
организациите на здружениот труд. 

(8) Развојот на здравствената заштита ќе биде 
насочен кон очувување и унапредување на здравстве-
ната состојба на населението со поголема рационал-
ност, квалитет, ефикасност и подобра организација 
при укажувањето здравствени услуги и со подобру-
вање на материјалната основа. 

Во овие рамки особено ќе се зголемат активнос-
тите за развивање и унапредување на примарната и 
превентивната здравствена заштита, со позначајно 
остварување на непосредната размена на трудот во 
организациите на здружениот труд, како и намалу-
вање на болничкото лекување со организирање нега 
на болни во домашни услови. 

Заради поголема рационалност во користењето 
на средствата во областа на здравството и постигну-
вање определени материјални ефекти ќе се продол-
жи со партиципацијата на корисниците на здравстве-
на заштита во цената на одделни видови здравствени 
услуги, како и при набавката на ортопедски помага-
ла, протетични (средства и лекови. Притоа средствата 
што ќе се приберат по овој основ и натаму ќе се 
насочуваат за покривање на материјалните трошоци 
во здравствената заштита. 

Со натамошно интензивирање на активностите 
за функционирање на регионалната организација на 
здравствената заштита во Републиката ќе се оства-
рува порационална поделба на стручната работа, осо-
бено во болничката и шецијалистичко-консултатив-
ната здравствена заштита, зголемување на ефикас-
носта, порационално користење на средствата и на 
намалување на трошоците. 
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543. 
Врз - основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на општините и на Републиката 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/77 и 37/83) и член 
7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет 
'за 1984 година („Службен весник на СРМ" бр. 38/83 
и 34/84), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИ-

ОТ БУЏЕТ ЗА 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за '1984 година („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 38/83, и 34/84), се вршат 
следниве измени на средствата за посебни намени 
и тоа: 

1. Во Раздел 3 — Совет на Републиката, позици- > 
ја 29, конто 410 — Лични примања на функционери-
те и на раководните работници, износот „18.000.000" 
се заменува со износот „11.000.000". 

2. Во 'Раздел 4 — тлава 2 — Управа за заеднички 
работи во Извршниот совет на Собранието на СРМ, 
позиција 49, конто 418 — Трошоци за одржување на 
објектите за потребите на Републиката, износот 
„30.000.000" се заменува со износот „64.500.000". 

3. Во Раздел 6 — Македонска академија на нау-
ките и уметностите позиција 81, конто 401 — Мате-
ријални трошоци, износот 24.400.000" се заменува со 
износот „5.030.000". 

4. Во Раздел 8 — Републички секретаријат за на-
родна одбрана, позиција 92, конто 420 — Посебни 
намени, износот „,40.000.000" се заменува со износот 
„42.500.000". 

5. Во Раздел 9 — Републички секретаријат за 
правосудство се вршат следниве измени: 

— позиција НО, конто 401 — Материјални тро-
шоци, износот „1.400.000" се заменува со износот 
„1.580.000"; 

— позиција 114, конто 418 — Надоместок на ли- , 
цата за неоправдано поминато време во притвор и 
во истражен затвор, износот „735.000", се заменува 
00 ИЗНОСОТ „785.000"; 

— позицијата 115, конто 418 — Надоместок за 
издршка на осудени и притворени лица во Републи-
ката и надвор од неа и други трошоци, износот 
„1.764.000" се заменува со износот „1.374.000"; 

— позиција 116, конто 418 — Надоместок на тро-
шоци за судско-медицински вештачења т дежурства, 
износот „900.000" се заменува со износот „1.060.000"; и 

— позиција 117, конто 418 — Надоместок на 
камиши за правосудни испити и на испити за судии 
за прекршоци, износот „400.000" се заменува со из-
носот „820.000". 

6. Во Раздел 10 — Републички секретаријат за 
финансии се вршат следниве измени: 

— позиција 122, конто 401 — Материјални тро-
шоци, износот „2.265.000" се заменува со износот 
„2.960.000"; И 

— позиција 127, конто 418 — За намирување на 
трошоците околу одржувањето на работните прос-
тории, износот „5.000.000" се заменува со износот 
,.7.430.000". 

7. Во Раздел 11 — глава 1 — Републички коми-
тет за општостопанаки работи и пазар, во позиција 
133, конто 401 — Материјални расходи, износот 
„2.630.000" се заменува со износот „3.230.000". 

,8. Во Раздел 13 — Републички комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, позиција 157, 
конто 401 — Материјални трошоци, износот „3.970.000" 
се заменува со износот „4.270.000"; 

9. Во Раздел 15 — Републички комитет за ур-
банизам и заштита на човековата околина, позиција 
187, конто 465 — Учество во изработка на урба-
нистичка документација, износот „4.000.000" се бри-
ше. 

10. Во Раздел 20 — Републички комитет за 
здравство и социјална политика, се вршат следниве 
измени: 

— позиција 240, конто 454 — финансирање на 
одделни видови на инвалидска заштита и материјал-
но обезбедување на учесниците во НОВ, износот 
„283.000.000" се заменува со износот „2б7.ооо.ооо"; м 

— позиција 248, конто 458 — Боречки додаток, 
износот „3.000.000" се заменува со износот „1.600.000". 

11. Во Раздел 21 — Републички комитет за ме-
ѓународни односи, позиција 255, конто 418 — Тро-
шоци за погранични средби, износот „2.000.000" се 
заменува со износот „3.130.000". 

12. Во Раздел 27 — Републичка комисија за одно-
си со верските заедници, позиција 297, конто 459 
— Помош на верските заедници, износот „12.500.000" 
се заменува со износот „22.500.000". 

13. Во Раздел 39 — Окружен суд — Битола, се 
вршат следниве измени: 

— позиција 384, конФо 401 — Материјални тро-
шоци, износот „780.000" се заменува со износот 
872.000"; И 

— позиција 390, конто 418 — Надоместок за де-
журство, износот „642.000" се заменува со износот 
„550.000". 

14. Во Раздел 40 — глава 1 Окружен суд — 
Скопје, се вршат следниве измени: 

— позиција 393, конто 401 — Материјални тро-
шоци ,износот „2.300.000" се заменува со износот 
„3.150.000"; И 

— позиција 396, конто 418 — Трошоци за повре-
мени судии, сведоци вештаци и за спровод на об-
винети и осудени лица, износот „2.000.000" се заме-
нува со износот „2.793.000", и во глава 2 — Управа 
за судска зграда се вршат следниве измени: 

— позиција 400 конто 401 — Материјални тро-
шоци, износот „1.250.000" се заменува со износот 
„2.858,000"; И 

— позиција 401, конто 418 — затоплување на 
работните простории, износот „3.500.000" се заменува 
ОО ИЗНОСОТ „4,240.000". 

15. Во Раздел 41 — Окружен суд — Штип, се 
вршат следниве измени: 

— позиција 404, конто 401 — Материјални тро-
шоци, износот „550.000" се заменува со износот 
.,650.000"; И 

— позиција 408, конто 418 — Трошоци за по-
времени судии, сведоци и вештаци, износот „400.000" 
се заменува оо износот „650.000". 

16. Во Раздел 49 — Основен суд на здружен труд 
— Битола, позиција 454, конто 401 — Материјални 
трошоци износот „720.000" се заменува со износот 
„970.000". 

17. Во Раздел 59 — Републичка конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија, позиција 529, конто 461 — Дотација на 
списанието „Просветена жена", износот „7.900.000" 
се заменува со износот „9.150.000". 

1(8. Во Раздел 63 — Средства за компензации и 
регреси, позиција 563, конто 431 — Компензации на 
цената на дневни информативнонлолитички весници 
и друго, износот „250.000.000" се заменува со изно-
сот „280.000.000". 

19. Во Раздел 64 — Средства на резервите и за 
други обврски на Републиката, се вршат следниве 
измени: 

— позиција 565, конто 410 — Средства за спро-
ведување на Општествениот договор за стекнување 
на доход на работните заедници, и за усогласување 
на личните доходи на функционерите и раководните 
работници, износот „411.000.000" се заменува со из-
носот „425.000.000"; 

— позиција 567 — конто 417 — За отплата на 
ануитети по користени кредити и заеми, износот 
„2.456,000.000" се заменува со износот „376.000.000"; 

— позиција 574, конто 470/2 — Тековна буџетска 
резерва, износот „30.279.000" се заменува со износот 
„62.962.000"; 
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20. Во Раздел 65 — Средства за финансирање на 
потребите на други општествено-политички заедници, 
ое вршат следниве измени: 

— позиција 576, конто 440 — Придонес во Ре-
публиката за Буџетот на Федерацијата, износот 
,.7.643.764.000" се заменува СО ИЗНОСОТ „7.611.435.000"; 

— позиција 585, конто 445 — Кратово, износот 
„20.716.000" се заменува со износот „23.216.000" и 

— позиција 587, конто 445 — Крушево, износот 
„16.294.000", се заменува со износот „18.794.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

Бр. 23-1944/1 
22 декември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

545. 
Врз основа на член 12 од Законот за извршува 

ње на Републичкиот буџет за 1984 година („Спуж 
бен весник на ОРМ" бр. 38/83), а во врска со член 
5 од Општествениот договор за заедничката поли-
тика и решавање на материјалната положба и развој 
на дневните информатиЂно-политички весници во СР 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 43/81), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗА-
ЦИЈА НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАВА НА ДНЕВ-
НИТЕ ИНФОРМ АТИВНО-ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ 

ЗА 1984 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за компензација на име разлика 
во цената на дневните информативно-политички вес-
ници за 1984 година („Службен весник на СРМ" бр. 
27/84), во точка 1, потточките а) и б) се менуваат 
и гласат: 

„а) за периодот од јануари до 7 јуни 1984 година за: 

— „Нова Македонија" 19,75 дин. (по еден 
примерок) 

— „Флака е влазримит" 180,40 „ „ 
— „Бирлик" 287,18 „ „ 
— „Вечер" 5,47 „ 

б) за периодот од 8 јуни до 22 ноември 1984 година 
за: 

— „Нова Македонија" 

— „Флака е влазримит" 
— „Бирлик" 
— „Вечер" 

14,75 дин. (по еден 
примерок) 

177,40 „ 
284,18 „ 

2,97 „ 

б) за периодот од 23 ноември до 31 декември 1984 
година за 

544. 
Врз основа на член 5 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1984 година („Служ-
бен весник на ОРМ" бр. 38/83 и 34/84), а во врска 
со член 53, став 4 од Законот за системот на финан-
сирањето на општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ" бр. 44/77 и 37/83), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во Одлуката за користење на средствата од по-
стојаната резерва на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 27/84), ово 
точката 2 зборовите: „15 декември 1984 година" се 
заменуваат со зборовите: „31 март 1985 година". 

2. Оваа одлука влегува во (аила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1945/1 
22 декември 1984 година 

Скопје 
Потпретсед ате л 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

— „Нова Македонија 

— „Флака е влазримит" 
— „Бир лик" 
— „Вечер" 

9,75 дин (по еден 
примерок) 

177,40 
284,18 

0,47 

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука се 
исплатува од средствата предвидени во Републичкиот 
буџет за 1984 година — Раздел 63, Позиција 563. 

3. Компензацијата од точка 1 од оваа одлука ќе 
се исплатува за продадени весници, а шоред евиден-
цијата на РО НИП „Нова Македонија" ООЗТ „Мар-
кетинг". 

4. За извршување на оваа одлука ќе се грижи 
Републичкиот секретаријат за финансии. 

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

Бр. 23-1967/1 
22 декември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Кочо Тулевски, е. р. 

546. 
Врз основа на член 133 став 3 од Законот за 

предучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен (весник на СРМ" бр. 19/83), Републичкиот 
комитет за образование и наука пропишува 

П Р А В И Л И И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО 
ЗВАЊА НА ВОСПИТУВАЧИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И 
ДРУГИТЕ СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ, ВО ОС-
НОВНИТЕ УЧИЛИШТА И УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се регулираат начинот и ус-

ловите за здобивање со звања на воспитувачите, нас-
тавниците и стручните работници {во натамошниот 
текст: наставници) (во организациите за згрижување 
и воспитание, во основните училишта и ученичките 
домови. 

Член 2 
За резултатите што ги постигнуваат во воспитно-

образовната работа со децата и уче!Ниците, за при-
донесот во унапредувањето на воспиТно-образовната 
работа, за учество во разни форми на оѕ&итесгоено-
културната дејност (во средината каде што работат 
и живеат, наставниците Можат да се здобиваат со зва-
њата истакнат педагошки работник и особено истак-
нат педагошки работник. 
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II. УСЛОВИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ЗВАЊАТА НА 
НАСТАВНИЦИТЕ 

Член 
Со звањето истакнат педагошки работник, од-

носно особено истакнат педагошки работник можат 
да се' здобијат лицата кои пи исполнуваат условите 
за воспитувачи, наставници и стручни соработници 
според одредбите на Законот за пр е дучи лишио и 
основно воспитание и образование. 

Член 4 
За здобивање со звањето истакнат педагошки ра-

ботник е неопходно наставниот да има поминато 
најмалку 5 години работно искуство во воспитно-
образовна работа и да постигнува значајни резулта-
ти во остварувањето на целите и задачите на пред-
училишното, односно основното воспитание и обра-
зование. 

Успехот на наставникот во остварувањето на це-
лите и задачите на предучилишното и основното 
воспитание и образование се согледува во-. 

— учество во изготвување и остварување на плат 
нот и програмата за воопитно-образованата дејност 
и на годишната програма за работа на организација-
та за згрижување и воспитание, на основното учи-
лиште и на ученичкиот дом,-

— унапредување на воспитно-образовната рабо-
та со внесување современи наставни методи, форми 
и средства во реализацијата на програмските задачи; 

— постигнување забележлив успех на децата и 
на учениците во совладувањето на програмските со-
држини и во другите активности; 

— придонесот во работата на стручните активи 
и стручните здруженија; 

— развивање на соработка со месните заедници, 
општествените организации и оо родителите; 

— мотивирање на учениците за поголема актив-
ност и масовност во ученичките организации и уна-
предување на ученичкога самоуправување; 

— одржување јавни и нагледни предавања и уче-
ство со прилози; 

— објавените стручни и други трудови сврзани 
со воспитно-образовната работа и пошироко; 

— постојано стручно, марксистичко и педагош-
ко усовршување на младиот воспитно-образовен ка-
дар на кого со успех, како ментор, ги пренесува 
знаењата и искуствата од воспитно-образовната ра-
бота,-

— активноста во работата на стручните органи,* 
— постојано вложување напори за мотивирање 

на децата и на учениците за поголема активност во 
воспитно-образовнпот процес,-

— учествување во разни видови општествени ак-
тивности во средината каде што работи и живее 
(културно^уметнички друштва, библиотеки, народни 
и работнички универзитети, музеи, клубови и други 
стручни и општествени организации); 

— придонесот за развивање на хумани односи 
во работата и животот во организациите или домот; 

— педагошката и другата активност во среди-
ната каде што работи и живее. 

Член 5 
За здобивање на звањето особено истакнат педа-

гошки работник е неопходно наставникот да има 
поминато најмалку 10 години работно искуство во 
воспитно-образовдата работа и да постигнува особе-
но значајни резултати во остварувањето на целите 
и задачите на предучилишното и основното воспи-
тание и образование. 

Успехот на наставникот во остварувањето на це-
лите и задачите се согледува во: 

— постигнување особени резултати во оствару-
вањето на планот и програмата и годишната про-
грама за работа во разните форми на воспитно-обра-
зовната дејност; 

— постигнување значајни резултати на децата 
и учениците во наставата и другите видови актив-
ности; 

— покренување на иницијативи и придонесување 
за воведување на современи методи, облици и сре-
дства во реализацијата на програмските задачи; 

— обогатување на искуството од воспитноЈобра-
зонната работа и успешното пренесување на помла-
дите ; 

— учество со стручни трудови на градски, ре-
публички и сојузни советувања, семинари и други 
стручни собири; 

— објавување позначајни стручни и други тру-
дови сврзани со неговата воопитно-образовна работа 
И пошироко; 

— забележителниот придонес во работата на 
стручните активи и стручните здруженија на настав-
ниците ; . 

— постигнување видни резултати во развивањето 
и проширувањето на соработката со месните заед-
ници, општествените организации и родителите; 

— мотивирање на учениците за поголема актив-
ност во ученичките организации, за развивање на 
ученичко™ самоуправување, како и ангажирање во 
професионалното ориентирање на учениците; 

— придонесот за развивање и проширување на 
соработката со други организации и со други вос-
питно-образовни организации 

— * особениот придонес за стручно, маркоиетичко 
и педагошко усовршување на воспитново бр азовнискг 
кадар 

— особениот придонес во развивање на хумани 
односи во работата и животот во организацијата 
ИЛИ ДОМОТ; 

— учество при изработка на планови и програ-
ми за воспитао-образовната работа, изработка на 
учебници и др.; 

— афирмираноста што ја постигнал во севкуп-
ната педагошка работа и со своите квалитети и пос-
тигнатите резултати во средината каде што работи 
и живее. 

III. ПОСТАПКА ЗА ЗДОБИВАЊЕ НА ЗВАЊАТА НА 
НАСТАВНИЦИТЕ 

Член 6 
Предлогот за доделување на звањето истакнат 

педагошки работник, односно особено истакнат пе-
дагошки работник до Републичкиот педагошки со-
вет го дава* советот на организацијата за згрижува-

1 ње и воспитание, односно на основното училиште 
и ученичкиот дом во кој е вработен настанникот, 
врз основа на прибавено мислење од научната, орга-
низација, односно испецијализиралата стручна орга-
низација на здружен труд за развој на воспитанието 
и образованието надлежна за унапредување на деј-
носта на предучилишното и основното воспитание и 
образование. 

Иницијатива и постапка за доделување на зва-
њата од став 1 на овој член можат да покренат 
стручниот орган на организацијата за згрижување и 
воспитание, односно на основното училиште или уче-
ничкиот дом, стручните активи, како и самоуправни 
организации и заедници, општествено-политички ор-
ганизации и стручни здруженија. Иницијатива за по-
кренување на постапка може да даде и самиот нас-
тавник заинтересиран за здобивање со едно од спо-
менатите звања. 

Член 7 
Предлозите за доделување на звањата, образло-

жени и поткрепени со соодветна документација, во 
12 примероци ое доставуваат до Републичкиот педа-
гошки совет најдоцна до крајот на декември, а ре-
зултатите за доделените звања се објавуваат до 24 
мај наредната година. 

Член 8 
На наставникот кој се здобил со звања, Репуб-

личкиот педагошки совет му доделува диплома во 
која се внесуваат податоци за наставнмкот и видот 
на звањето. 
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 9 
Со влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за начинот и условите 
за здобивање на звањата на наставниците за одде-
ленска и предметна настава во основните училишта, 
специјалните основни училишта, ученичките домови 
и основните училишта за возрасни („Службен весник 
на СЕМ" бр. 7/80). 

Член 10 
Овој правилник влегува во оила осмиот ден од 

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

Дел. бр. 09-3347/1 
13 декември 1984 година 

Скопје 

Претседател на Републичкиот 
комитет за образование и наука, 

Анатоли Дам јановски, е. р. 

ј547. 
Врз основа на член 214 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), 
Републичкиот комитет за здравство и социјална по-
литика, по претходно мислење од функционерот кој 
раководи 100 републичкиот орган на управата надле-
жен за внатрешни работи, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРЕГЛЕ-

ДОТ НА УМРЕНИТЕ И ОБДУКЦИЈА 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишува на-

чинот на спроведувањето на прегледот на умрените 
и обдукција. 

Член 2 
Умрениот, односно мртвороденото дете, не смее 

да се подготвеа ниту да се става во мртовечки сан-
дак, односио да се кремира, се додека над него не 
се изврши преглед. 

Член 3 
Преглед на умрените вршат здравствени работ-

ници со завршен медицински факултет што ќе ги 
овласти собранието на општината, а по исклучок, 
во места каде Што нема здравствени работници со 
завршен медицински факултет, преглед на умрените 
надвор од здравствените организации можат да вр-
шат други здравствени работници односно други 
лица оспособени за тоа што ќе ги овласти собра-
нието на општината (во натамошниот текст: овлас-
тено лице). 

Член 4 
За овластени лица не можат да бидат именувани 

лица вработени во производството, преработката, 
прометот и распределбата на животните намирници, 
како и во производството и прометот на предметите 
за општа употреба. 

Член 5 
Овластеното лице не може да утврди смрт пред 

истекот на два часа од моментот кога настанала 
смртта. 

Овластеното лице не смее да утврдува смрт без 
да изврши преглед на умреното лице. 

Член В 
Овластеното лице е должно да го идентификува 

умреното лице, а доколку не е во можност тоа да 
го стори сам, поднесува пријава до општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи на 
чие подрачје е најден трупот на умреното лице за-
ради преземање мерки за идентификација. 

Член 7 
Прегледот на умрениот,се врши во добро осветлена 

просторија, при комплетно отсуство на облека на 
умреното лице, со нужно" почитување на истиот и 
неговите блиски. 

Член 8 
При прегледот на умрениот, односно мртвороде-

ното дете, овластеното лице утврдува особено: пос-
тоеше на мртовечка вкочатеност (асцендентен или 
деоцендентен тип) и нејзиниот интензитет, детален 
опис на мртовечките дамки (распоред, боја, губеле 
на притисок и др.), температура на трупот земена 
ректално, корне ален рефлекс, локализација на' нај-
дените промени на кожата и на видливите лигавици 
со нивниот опис (иктерус, егзаитем, крвни подли-
ви, разјареност, рани) нивно потекло (огулотини, огре-
ботини и др.) и опис на облеката, околината, прос-
торијата, односно местото каде е најден умрениот, 
температурата на околината, положбата на умрениот 
кога е најден и др. 

Податоците од став 1 на овој член овластеното 
лице ги внесува во посебен записник што го прило-
жува кон „Потврдата за смртта". 

Член 9 
Во случај на смрт во здравствена организација 

кога болниот е примен во несвесна состојба и умре 
без да дојде при свест, при случаи на настапување 
на смрт за време на лекарски преглед или интер-
венција или непосредно по нив, односно кога може 
да се доведе во врска со нив, кај сите случаи на 
смрт после насилен прекин на бременост, здравстве-
ната организација е должна да ш сочува соодветните 
траги од интервенција (ампуши од дадени инјекции, 
амбалажа од лекови и средства за анестезија, апа-
рат за наркоза ц др.) и за случајот веднаш да го 
извести овластеното лице. 

Член 10 
На барање од овластеното лице здравствената 

организација но која лицето е прегледано или леку-
вано пред неговата смрт е должна да даде податоци 
за лекувањето и за дијагнозата утврдена при него-
виот последен преглед. 

Член 11 
Врз основа на прегледот на умрениот, увидот во 

постојната медицинска документација, хетероанамне-
зата, податоците за поранешните и сегашните забо-
лувања, како и примената терапија (времетраењето 
на примањето на лековите, видот на лековите и др.), 
овластеното лице го донесува својот заклучок и ја 
пополнува „Потврдата за смрт", во која се наведуваат 
причините за смртта, надворешните знаци во случај 
на насилна смрт и други податоци (според посебни 
прописи. 

Во заклучокот од став 1 на овој член се наве-
дува и користената документација при утврдувањето 
на причините за смртта (име на документот, дата 
на негово издавање и од кого е издаден). 

Член 12 
При внесувањето на дијагнозата во „Потврдата 

за смрт" и лекарскиот извештај за причината на 
смртта овластеното лице се придржува на „Меѓуна-
родната класификација на болестите, повредите и 
причините за смрт" наведувајќи ја дијагнозата во 
целост и со шифра и тоа на латински и македонски 
јазик. 

Член 13 
Обдукција на умреното лице се врши кога е ут-

врдено дека настапила смртта. 

Член ,14 
Обдукција на умреното лице, односно мртвороде-

ното дете, се врши целосно, по правило во обдук-
циона сила или соодветна затворена просторија што 
е опремена со обдукционен стол, текушта вода и 
адекватно вештачко светло. 
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548. 
Врз основа на член 183 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник 
на СРМ" бр. 21/84), републичкиот секретар за вна-
трешни работу пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНИ ПОДРАЧЈА 

ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 

Член 1 
Регистрационо подрачје е подрачјето на една 

или повеќе општини на кое моторните и приклуч-
ните возила при регистрацијата добиваат регистар-
ски таблици со определена ознака на регистрационо-
то подрачје. 

Член 2 
На територијата на Републиката се определуваат 

следните регистрациони подрачја: 
1. Битола — за подрачјето на општините: Бито-

ла, Демир Хисар и Крушево; 
2. Куманово — за подрачјето на општините: Кра-

тово, Крива Паланка и Куманово; * 
3. Охрид — за подрачјето на општините: Дебар, 

Кичево, Македонски Брод, Охрид, Ресен и Струга; 
4. Скопје — за подрачјето на градот Скопје,-
5. Тетово — за подрачјето на општината Тетово,-
6. Титов Велес — за подрачјето на општините: 

Валандово, Гевгелија, Кавадарци, Неготино и Титов 
Велес,-

7. Штип — за подрачјето на општините: Берово, 
Виница, Делчево, Кочани, Пробиштип, Радовиш, Св. 
Николе, Струмица и Штип,-

8. Прилеп — за подрачјето на општината При-
леп и 

9. Гостивар — за подрачјето на општината Гос-
тивар. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за определување ре-
гистрациони подрачја за моторни и приклучни вози-
ла („Службен весник на СРМ" бр. 7/75, 10/79 и 28/83). 

Член 4 
Овој правилник влегува во аила осмиот ден од 

денот на 016јавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-12127/1 
17 декември 1984 година , 

Скопје 

Републички секретар 
за внатрешни работи, 

м^р Љубомир Варошлија, е. р. 

549. 
Врз основа на член 7 (став 2 од Законот за здрав-

ствената заштита на животните („Службен весник на 
СРМ" број 30/77 и 41/78), претседателот на Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство и водосто-
панство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТ-
НИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ БОЛЕСТИ 

ВО 1985 ГОДИНА 

Според одредбите на оваа наредба во 1985 го-
дина ќе се организираат и спроведуваат потребните 
мерки за (спречување и отстранување на следните за-
разни и паразити болести.-

1. Беснило; 
2. Туберкулоза; 
3. Бруцелоза; 
4. Антракс; 
5. Шушкавец; 
6. Чума кај свињите: 

7. Црвеница,-
8. Краста; 
9. Атипична чума кај живината; 

10. Заразна кривотница кај овците; 
11. Ентер отоксемија кај овците и заразен пролив 

кај јагнињата,-
12. Кокошкин тиф и салмонелози кај пери ата та 

живина ; 
13. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни 

паразити,-
14. Ехинококоза; 
15. Пироилазмша ,-
16. Заразни болести кај пчелите; 
17. Заразни болести кај рибите; 
18. Метилавоет; 
19. Заразно пресушување на вимето; 
20. Ганлренозно воспаление на вимето кај овците,-
21. Лептоспироза,-
22. Јагарчивост ; 
23. Инфективен броехит кај живината; 
24. Аујецкиева болест,-
25. ИнфектиЕна анемија кај копитарите ,-
26. Леукемија. • 

Потребни мерки за 'спречување и отстранување 
ќе се преземаат и против други заразни и паразит-
ни болести кај животните од член 1 на Законот за 
заштита на животните од заразните болести што ја 
загрозуваат целата земја (сојузен закон) и член 6 
од Законот за здравствената заштита на животните 
(републички закон) доколку тие се појават или пос-
тои опасност да се појават. 

II 

1. Беснило 

» Превентивна вакцинација против бешилото кај 
кучињата, постари од четири месеци, ќе се изврши 
во целата Република во периодот од 3 јануари до 
31 март 1985 година, според планот на ветеринар-
ната станица во општината. 

Вакцинацијата од став. 1 на оваа точка ќе се 
изврши со аитирабична вакцина регистрирана во на-
шата земја за употреба во СФРЈ. 

Кучињата кои до 31 март 1985 година нема да 
имаат четири месеци возраст, како и кучињата што 
ќе се окучат подоцна, односно нов-рнабавените кучи-
ња што не биле вакцинирани до 31 март 1985 година, 
превентивно ќе се вакцинираат од 1 септември до 
30 ноември 1985 година, ако во тој период наполни-
ле четири месеци. 

2. Туберкулоза 

Во организациите на здружен труд што се зани-
маваат со одгледување и гоење на говеда ќе се из-
врши еднократна губер кулминација на сите катего-
рии говеда постари од 3 месеци, во периодот од . 1 
февруари до 31 мај 19185 година. 

Во определените рокови во став 3 на оваа точка 
ќе се изврши туберкулинизација на една третина 
од говедата на индивидуалните сточари во општина-
та, постари од 3 месеци, како и на сите молени кра-
ви, приплодни јуници, бикови и јунчиња во дома-
ќинствата кои продаваат млеко за јавна консумација. 

Во периодот ол 1 сћшруатж ло 30 ТУНИ 1985 го-
дина ќе се изврши туберкулинизација најмалку на 
половината од предвидениот број шведа од став 2 
на оваа точка, а во периодот о д ' 1 септември до 
30 ноември 1985 година ќе се изврши туберкулини-
зација на преостанатиот предвиден број шведа. 

Туберкулинизацијата на говедата што се лој ат 
ќе се изврши во почетокот на гоењето. 

Сите говеда што при туберкулинизацијата ќе по-
кажат позитивна, односно сомнителна реакција на 
шведски туберкулин подлежат на ретуберкулшшза-
ција. Резултатот од ретуберкулинизашЈијата се смета 
за дефинитивен. 

Говедата што при туберскуликизаиијата покажат 
позитивна или сомнителна реакција на шведски ту-
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беркулин ќе се обележат оо маркица и до ретубер-
кулиииз аци јата 'ќе се држат одвоено од другите го-
веда во стопанскиот двор на организацијата на здру-
жен труд односно на индивидуалниот сточар и ќе 
се третираат како заразени. 

По извршената рету б е ркулиниз аци ј а говедата 
прогласени са туберкулозни веднаш ио читањето на 
реакцијата се обележуваат согласно член 7 точка 2 
од Правилникот за мерките за сузбивање и искоре-
нување на туберкулозата кај говедата („Службен лист 
на СФРЈ" број 14/31). 

Говедата од став 6 на оваа точка, по барање на 
корисникот на 'Општествени средства односно соп-
ственикот, за време на карантинот можат да се за-
колат за негова сметка, но под контрола на надлеж-
ниот општински ветеринарен инспектор. 

Доколку 1В0 периодот помеѓу туберкулинизација-
та и ре тубе ркулмиизаци јата позитивните и сомнител-
ните реактори на говедски туберкулин заболат оо 
клинички знаци на туберкулоза, тие можат да се 
заколат со право на надоместок на штета, но со 
претходно одобрување на Републичката утрава за ве-
теринарна служба. 

Во свињарските фарми на организациите на здру-
жен труд задолжително ќе се изврши туберкулини-
зација на најмалку 20% од маториците и нерезите 
што се чуваат за расплод, најдоцна до 30. IX. 1985 
I од ин а. 

3. Бруцелоза 

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на 
организациите на здружен труд што се занимаваат 
со одгледување и гоење на шведа ќе се зема крв 
за преглед на бруцелоза во периодот од 1 февруари 
до 31 мај 1985 година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа точка 
ќе се зема крв за преглед на бруцелоза од една 
третина од кравите, јуниците, (биковите и јуначињата 
на индивидуалните сточари во општината, како и од 
сите молзни крави, јунаците, биковите и јуначињата 
во домаќинствата кои продаваат млеко за јавна кон-
сумација. % 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1985 го-
дина ќе се зема крв најмалку од половината од 
предвидениот број крави, јуници, бикови и јунчиња 
од став 2 на оваа точка, а во периодот од 1 сеп-
тември до 30 ноември 1985 година !ќе се зема крв 
од преостанатиот предвиден број крави, јуници, би-
кови и јунчиња за преглед на бруцелоза. 

Земање на крв за преглед на бруцелоза од гове-
дата што се го јат ќе се изврши во почетокот на пе-
ењето. 

Грлата кај кои лаборатојриски ќе се утврди бру-
целоза, веднаш по добивањето на резултатот се обе-
лежуваат со жиг — буквата „Б" (со вжештено желе-
зо или оо течен азот) на десниот бут. Висината на 
буквата изнесува 10 ом. Обележените говеда се одде-
луваат и во што покус рок се испраќаат на колење. 

Од сите овци во стадото во кое е установен 
абортус кај овците ќе се зема крв за преглед на 
бруцелоза (мелитококоза), односно материјал за ла-
бораториско испитување. 

За преглед на бруцелоза (мелитококоза) ќе се 
зема крв од сите овци во домаќинството, кога ќе се 
утврди дека некој од членовите на домаќинството 
заболе од бруцелоза (мелитококоза). 

Кога се утврди бруцелоза (мелитококоза) кај ов-
ците во некое стадо овци, ќе се зема крв за преглед 
на бруцелоза од сите овци во заразеното населено 
место. \ 

Веднаш по добивањето на лабораторскиот ре-
зултат, позитивните овци се одделуваат од стадото, 
видно се обележуваат со црвена боја на главата, се 
убиваат и нештетно отстрануваат. 

Од сите мато рици, женски назпмчиња и нерези 
на општествените стопанства и на индивидуалните 
сточари, што ги чуваат за приплод, ќе се зема крв 
за преглед на бруцелоза најдоцна до 30. IX. 1985 
година. Позитивните свињи, веднаш по добивањето 

на лабораторискиот резултат, се одделуваат, видно 
обележуваат и се испраќаат на колење. 

За периодот од 1 април до 30 јуни и од 1 сеп-
тември до 31 октомври 1985 година ќе се зема крв 
за преглед на бруцелова од 5—10% од приплодните 
овци и овни во населените места каде постои сом-
невање за бруцелоза што ш определува општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на ветери-
нарството. 

Во стопанските дворови, во кои ќе се установи 
бруцелоза кај луѓе, говеда, овци и свињи, ќе се зема 
крв за преглед на Ору це лоза од сите приплодни ро-
вела, свињи и овци секои четири седмици се додека 
кај сите приплодни говеда, свињи и овци не се до-
бие негативен резултат за бруцелоза при два серо-
лошка прегледа на крвта во рок од 1 месец и ако 
од последниот преглед поминале најмалку 60 дена. 

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за 
приплод и гоење во Републиката задолжително ќе 
се зема кра за преглед на бруцелоза најдоцна до 
1-0-ти ден од денот на нивното внесување. 

ѓ 
4. Антракс 

Во сите дистрикти на антракоот ќе се изврши 
еднократна вакцинација на говедата, овците и ко-
њите против болеста антракс во периодот од 1 април 
до 31 мај 1985 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок о»д став 1 на 
оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцина-
ција против антракоот, како и телињата, јагнињата 
и ждребињата што ќе се родат подоцна, дополни-
телно ќе се вакцинираат против антракоот кога ќе 
ги исполнат пропишаните услови. 

Како дистрикти на антракоот во смисла на оваа 
наредба ќе се сметаат населените места во кои ан-
тракоот е установен во последните дваесет години 
(1965—1984 година). 

Еднократна вакцинација на говедата, овците и 
коњите против антраксот ќе се изврши во сите ор-
ганизации на здружен труд што се снабдуваат оо 
фураж однадвор, кога фуражот потекнува од дис-
трикт на антракоот, одаошо кога не се знае негово-
то потекло. , 1 

5. Шушкавец кај говедата 

Мерките пропишани во то(чка 4 за превентивна 
вакцинација на говедата, овците и коњите против 
антракоот, ќе се применуваат и против шупжавецот, 
со таа разлика што против шушаквецот ќе се вак-
цинираат само говедата ,а како дистрикти на шушка-
вецот, во смисла на оваа наредба, ќе се сметаат на-
селените места во кои шушкавецот бил утврден во 
последните пет години (1980—1984 година). 

6. Чума кај свињите 

Задолжителна превентивна вакцинација на сви-
њите против чумата на општествените свињарски 
фарми ќе се врши перманентно според технолошкиот 
процес и упатството на производителот чија вакцина 
се употребува. 

Задолжителна превентивна вакцинација на сви-
њите против чумата ќе се врши во општините: Кри-
ва Паланка, Делчево, Берово и во граничниот појас 
према НР Бугарија во општината Струмица (Старо 
Коњарево, Ново Коњарево, Дражево, Смолари, Бој-
е в о , Станиќ, Бар бар ево, Самуилово и Ново Село) 
во периодот од 1 април до 31 мај 1985 година. 

• При појава на зараза вакцинација ќе се- врши 
во секое време. 

Свињите кои во рокот од став еден на (оваа точ-
ка нема да бидат вакцинирани, како и праоињата 
што ќе се огќрасат подоцна, ќе се вакцинираат по 
овој рок. 
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7. Црвеница 

Превентивна вакцинација на свињите против цр-
венкапа (црвениот ветар) ќе се изврши ©о населе-
ните места и во општествените 'свињарски фарми што 
се сметаат за загрозени од оваа заразна болест. 

8. Краста 

Во населените места и во општествените овчар-
ски фарми во кои мр ает ат а кај овците била утврде-
на во текот на 19184 година, најдоцна до април 1985 
година ќе се изврши преглед на овците. 

Паралелно со прегледите во однос на крастата 
кај овците ќе се врши преглед во дднос на крастата 
на другите домашни животни и ќе се преземаат 
соодветни ветеринарно-еанитарми мерки за нејзиното 
сузбивање и искоренување. ^ 

9, Атипична чума кај живината 

Задолжителна превентивна вакцинација на живи-
ната против атиничната чума во 1985 година ќе се 
врши на целата територија на Републиката, според 
планот што ќе го изработи ветеринарната станица. 

АКО мерката од став 1 на оваа точка се »рини 
со вакцина „Ла Сота", таа ќе се спроведува двапати 
годишно, и тоа првиот пат во периодот од 1 март 
до 31 мај 1985 година, а вториот во периодот од 
1 септември до 30 ноември 1985 година. Притоа, 
во секое населено места меѓу првата и втората вак-
цинација треба да има интервал од околу 6 месеци. 

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши 
со сува „Муктезар" вакцина, таа ќе се спроведе ед-
наш годишно, и тоа во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1985 година. 

Во населените места што се граничат со оп-
штествените живинарске фарми, во 1985 година ќе 
се изврши трикратна вакцинација на кокошките, ако 
се употребува вакцината „Ла Оота", односно дво-
кратна вакцинација, ако се употребува сува „Мукте-
зар" вакцина. 

При Спроведувањето на вакцинацијата од став 
4 на оваа точка, ако се употребува "вакцина „Ла бо-
та", меѓу одделните в акции аци и треба да постои ин-
тервал од околу 4 месеци, а ако се употребува сува 
„Муктезар" вакцина, интервал од околу 6 месеци. 

Задолжителна превентивна вакцинација на пили-
њата и подмладокот ќе се врши со вакцината „Ла 
Оота" во текот на целата година, сукцесивно според 
возраста на пилињата и подмладокот и упатството 
на производителот на вакцината. 

Во организациите на здружен труд вакцинација 
на пилињата, подмладокот и кокошките ќе се врши 
периодично и континуирано, според возраста на жи-
вината и упатството на производителот чија- вакцина 
се употребува. 

10. Заразна кривотница кај овците 

Превентивна вакцинација »а овците против за-
разната кривотница ќе се изврши во населените мес-
та и во општествените овчарски фарми што се сме-
таат за загрозени од оваа заразна болест. 

11. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај 
јагнињата 

Ќе се изврши превентивна вакцинација на ов-
ците против еитеротоксемијата и заразниот пролив 
кај јагнињата во населените места и во општестве-
ните овчарски фарми во кои оваа зараза е устано-
вена во последните пет години (1980—1984 година). 

12. Кокошкин тиф и салм оне лози кај пернатата 
живина 

Заради откривање, сузбивање и искоренување на 
кокошкмниот тиф, се применуваат одредбите на Пра-
вилникот за мерките за сузбивање и искоренување 
на кокошкиниот тиф („Службен лист на СФРЈ" број 
49/82). 

Заради откривање, сузбивање и искоренување на 
салмонелозите кај пернатата живина, се примену-
ваат одредбиве од Правилникот за мерките за суз-
бивање и искоренување на салмонелоза на пернатата 
живина („Службен лист на СФРЈ*' број 49/82). 

За време на карантинот на внесената живина и 
јајца за приплод од странство и од други подрачја 
на земјата, надлежниот општински ветеринарен ин-
спектор за карантинот ќе испрати до ветеринарно-
дијагаостичката организација, овластена со решение 
за карантинот, најмалку ѕо^/о од бројот на пцовиса-
н и ^ грла, односно од бројот на ^излупените јајца, 
за лабораториско испитување на тиф кај живината. 
Ако бројот на пцовис аните грла, односно бројот на 
^излупените јајца е голем, тогаш треба да се ис-
пратат најмалку 30 пцовисани пилиња, односно 30 
не из лупени јајца. 

13. Бе ло дробна стронгилоза и желудечно-цревни 
паразити кај овците и говедата 

Од сите говеда и овци во организациите на здру-
жен труд, како и од сите стада овци и говеда, чии 
сопственици се индивидуални сточари, во населените 
места за кои постои сомнение дека овците и гове-
дата се заразени со белодробна стронгилоза, однос-
но желудечночцревни паразити, ќе се зема материјал 
за лабораториско испитување. 

14. Ехинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите 
в етери парно - сан итарни мерки, ќе се врши четмри-
кратна де хе лментиз ациј а на кучињата првенствено со 
средство кое се дава парентерално и тоа првата во 
периодот »од 3 јануари до 31 март 1985 година; вто-
рата три месеци по првата, третата три месеци по 
втората и четвртата три месеци по третата. 

При спроведувањето на дехелментизацијата од 
став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу 
одделните де хе лментизации треба да постои интер-
вал од три месеци. 

15. Пироплазмоза 

Во периодот од 1 април до 30 септември 1985 
година ќе се изврши најмалку двократно бањање 
со противкрлежни средства на сите овци од типот 
на мерино, односно на сите внесени говеда и овци 
од благородни раси во Републиката. 

16. Заразни болести кај пчелите 

Во периодот од 1 април до 30 јуни 1985 година 
ќе се изврши преглед во однос на заразните и пара-
зитните болести кај пчелите на сите сандаци (кош-
ници) пчели во организациите на здружен труд што 
се занимаваат со пчеларство, како и преглед на сите 
сандаци (кошници) пчели на индивидуални пчелари 
во населените места каде што постои индикација 
или сомневање на присуство на заразни односно па-
р а з и т и болести кај пчелите. 

Во случај на сомневање за постоење на заразна 
или паразитна болест кај пчелите, ќе се испрати ма-
теријал за лабораториски преглед во една од овлас-
тените ветеринарно-дијашостички организации на 
здружен труд во земјата. 

17. Заразни болести кај рибите 

Во текот на 1985 година ќе се изврши најмалку 
двократен преглед на вештачките рибници, природ-
ните и вештачките езера во Републиката и при сом-
невање на појава на заразна 'болест кај рибите ќе 
се испрати материјал за лабе,ратарски преглед во ед-
на од овластените ветеринарно-дијашостички органи-
зации на здружен труд во земјата. 
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18. Метилавост (фасциолоза) 23. Инфективан бронхит 

Во сите населени места и во организациите на 
здружен труд во Републиката во мои со лаборато-
риски преглед ќе се (установи метишавост (фаудиоло-
зи) кај овците и швед ата, ќе се изврши најмалку 
двократно 'Превентивно третирање на истите против 
метил авоста. Првото третирање ќе се изврши во те-
кот на пролетта, а второто во текот на есента 1985 
(родина, според планот на ветеринарните станици и 
ветеринарните служби на организациите на здружен 
труд што се занимаваат со одгледување на говеда и 
овци од подрачјето на општината. 

19. Заразно пресушување на вимето 

Во текот на 19(85 година ќе се изврши еднаш 
годишно лабораториски преглед на млекото и еднаш 
годишно теренски преглед на млекото, во растоја-
ние од »околу 6 месеци, од сите крави на организа-
циите на здружен труд, како и еднократен теренски 
преглед на млекото од сите крави (во индивидуални-
те стопанства кои продаваат млеко за јавна консума-
ција во однос на болеста заразно пресушување на 
вимето. 

Од грлата кои при теренскиот преглед на мле-
кото покажале позитивна реакција ќе се зема млеко 
за лабораториско испитување и ќе се врши лекување 
на грлата за кои ќе се утврди дека се болни од за-
разното пр срушување на вимето. 

20. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 

Од овците болни односно сомнителни на гангре-
нозно воспаление на 'вимето ќе се зема материјал 
за лабораториско испитување и според резултатот 
на тоа испитување ќе се применуваат соодветни ве-
теринарн-о-санитарии мерки. 

21. Лептоспироза 

Земената крв од крави, јуници, бикови и јун-
чиња, како и земената крв од маторица женски на-
зимчиња и нерези во текот на 1985 година за прег-
лед на бруцелоза (точка 3 од оваа наредба) лабора-
ториски ќе се прегледа и на лептоспироза. 

22. Јагарчивост 

Во периодот од 1 март до 15 мај и од 15 ноем-
ври до 15 декември 1985 година против јагарчивоста 
кај говедата ќе се изврши третирање на говедата во 
сите населени места во Републиката и во општестве-
ните говедарски фарми во кои ќе се утврди ова 
заболување кај говедата. 

Во сите општествени живинарски фарми во Ре-
публиката во 1985 година ќе се изврши заштитна 
вакцинација на подмладокот против инфективниот 
брон хит, според упатството на производителот на вак-
ц ината. 

24. Дујецкиева болест 

Во 1985 година ќе се изврши вакцинација про-
тив Аујецкиевата болест на сите свињи и прасиња 
во свињарските фарми во кои оваа болест била ут-
врдена во 1984 година и порано, како и во свињар-
ските фарми во ккт таа ќе, биде утврдена во 1985 
година. 

25. Инфективна анемија кај копитарите 

Заради утврдување на инфективна анемија кај 
копитарите, во текот на 1985 година ќе се зема крв 
од сите коњи на општествените стопанства, во шум-
ски манипулации, коњичките клубови, одношено од 
сите лиценцирани пастуви, како и од една петтина 
од постојниот број коњи во индивидуалните стопан-
ства на определено подрачје на општината, за пре-
глед на инфективан анемија. 

Лиценцираните пастуви за природен припуст мо-
жат да се употребуваат само ако не се инфицирани 
со вирусот на инфективната анемија кај коњите, кое 
се докажува со потврда од надлежната ветеринарна 
организација на здружен труд. 

26. Леукемија кај говедата 

Земената крв од кравите, јуниците, биковите и 
јунчињата во текот на 1985 година за преглед на 
бруцелоза (точка 2 од оваа наредба) лабораториски 
ќе се' прегледа и на леукемија кај говедата. 

III 

Утврдувањето .„и објавувањето на болестите од 
дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкулоза-
та се врши врз основа на лабораториски наод во 
една од овластените ветеринарно-дијагностички ор-
ганизации во земјата. 

IV 

Оваа наредба влегува во сила1 осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Ооци-
Ј а листичка Република Македонија". 

Бр. 11-2573/3 
8 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател на 

Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, 

инж. Христо Христоманов, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

323. 
Врв основа на член 35 од Законот за старосно 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/78) и член 26 став 1 точка 8 од Ста-
тутот на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за старосне осигурување на земјоделците („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 21/82), а во согласност со 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
нија. Собранието на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за старосне осигурување на земјо-
делците, на седницата одржана на* 18 декември 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Земјоделците осигуреници — обврзници за пла-

ќање данок од личен доход од вршење на земјодел-
ска дејност, земјоделците глави на семејствата кои 
со други семејства живеат во едно земјоделско до-
маќинство, а се обврзници за плаќање данок од ли-
чен доход од вршење на земјоделска дејност и зем-
јоделците чии брачни другари се вработени во здру-
жениот труд со општествени средства или вршат са-
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моето јна дејност, за 1985 година ќе плаќаат придонес 
за старосна осигурување, и тоа.-

— 13 отсто од катастарскиот приход на осигу-
реникот и 

— 900 динари по семејство. 

Член 2 
Земјоделците — глави на семејствата кои со дру-

ги семејства живеат во едно земјоделско домаќин-
ство, а не се обврзници за плаќање данок од личен 
доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот 
ќе по плаќаат во фиксен износ од 900 динари. 

Член 3 
Земјоделците кои вршат земјоделска дејност со 

земјиште земено под закуп, и лицата кои исклучиво 
се занимаваат со сточарство или риболов, а не се 
обврзници за плаќање на данок од личен доход од 
вршење на земјоделска дејност, придонесот за ста-
р о т о осигурување ќе го плаќаат во фиксен износ 
кој се утврдува во висина на просечната обврска на 
осигурениците кои плаќаат придонес во фиксен из-
нос и во процент од катастарскиот приход од 'Подра-
чје то на општината со кој се обезбедуваат средства 
за минималните старосни пензии и семејните пен-
зии до висината на минималната старосна пензија. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 01-63 
18 декември 1984 година Претседател, 

Скопје Стојан Стојменов, е. р. 

324. ј 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за 

старосна осигурување на земјоделците („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/78) и член 26 став 1 точка 17 
од Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за старосни осигурување на 'земјоделците 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/82), а во соглас-
ност ро Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за старосно осигурување на 
земјоделците, на седницата одржана на 18 декември 
1984 гошина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОС-

НИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Заради порастот на трошоците на животот во 

1984 година минималните старосни пензии и семеј-
ните пензии до вишната на минималната старосна 
пензија се усогласуваат за 20 отсто и изнесуваат 
1200 динари месечно. 

Член 2. 
Основица за определување износот на зголему-

вањето на пензиите од член 1 на оваа одлука прет-
ставува износот на пензијата што му припаѓа на ко-
рисникот на пензија за месец јуни 1984 година. 

Член 3 
Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 

припаѓа сметано од 1 јули 1984 година. 
Член 4 

Усогласувањето на пензиите според оваа одлука 
ќе се изврши по службена должност, без донесува-
ње на решение. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

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

Бр. 01-62 
18 декември 1984 година Претседател, 

Скопје Стојан Стојменов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

325. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

26 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74, 9/78 И 43/78), член 204 
став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Те-
тово („Службен весник на СРМ" број 12/77), Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, на седницата 
одржана на 19 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1982 

ГОДИНА И ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за висината 

на стапките на придонесите за здравствено осигуру-
вање на работниците за 1982 година и во 1985 го-
дина, број 0805-1509/9 ОД 25 декември 1981 година, 
објавена во „Службен весник на СРМ" број 42/81 го-
дина. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ" а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1985 родина. 

Бр. 0805^1381/11 
19 декември 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

Атанас Билбилови, е. р. 

326. 
Врз основа на член 26 од Законот за СИЗ на здрав-

ството и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ" број 5/74) и член 206 став 1 точка 6 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Тетово, на заеднич-
ка седница на Соборот на делегатите на работниците 
— корисници на услуги и Соборот на делегатите од 
организациите на здружен труд во здравство —^ да-
ватели на услугите, одржана на 19 декември 1984 
редина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КА-
ТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1982 И ВО 1985 

ГрДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за постоја-

ните износи на придонесите на .здравствено осигуру-
вање на одделни категории на осигуреници, број 
0805-1509/12 од 25 декември 1981 година, објавена 
во „Службен весник на ОРМ" бр. 42/81, и во 1985 
година. 

Член 2 
, Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 0805-1381/12 
19 декември 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

Атанас Билбилови, е. р. 
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327. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 

25 став 3 од Законот за самоуправните интересни 
заедници („Службен весник на СРМ" б(р. 5/74, 9/78 
и 43/78) и член 204 став 1 точка 2 од Статутот на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово („Службен весник на 
СРМ" бр. 12/77), Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување — 
Тетово, на седницата одржана на 19 декември 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРА-
ВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВРА-

БОТЕНИ КАЈ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКО-ПРАВНИ 
ЛИЦА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основците за пре-

сметување и плаќање на придонесот за здравстве-
ното осигурување на работниците вработени кај гра-
ѓани и граѓанско-правии лица за 1985 година за кои 
со закон не е утврдена основица за предане е. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

несот за здравствено осигурување и за утврдување 
на права од ова осигурување на работниците ©работе-
ни кај граѓани и граѓанеко-правни лица претставува 
договорениот чист личен доход кој не може да биде 
помал ОД: 

— за неквалификувани работници и домашни 
помошнички 10.000 дин. 

—за иолуквалификувани работници 12.000 дин 
— за квалификувани работници 14.000 дин. 
— за висококвалификувани работници 16.000 дин. 
— за средна школска подготовка 15.000 дин. 
— за виша школска подготовка 17.000 дин. 
— за висока школска подготовка 19.000 дин. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 0805-1381/13 
19 декември 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

Атанас Билбилови, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — 
ТЕТОВО 

328. 
Согласно член 22 од Статутот на Општинската 

заедница за образование и наука „Тетово" — Тетово, 
Собранието на својата ХУ1-та редовна седница, одр-
жана на 21 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

I 
Се утврдуваат стапките на придонесот за основ-

но образование и тоа: 
— придонес од личен доход од работен однос 

од стопанска и нестопанска дејност — 5%; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност — 1°/о; 
— придонес од вршење на занаетчиска и про-

фесионална дејност — 6%. 

I I 

Ко пиен и циге на средствата кои се финансираат 
о̂ т Општинската заеднина за образование и наука 
, Тетово" — Тетово се ослободуваат од плаќање на 

придонес за основно образование. 

I I I 
Насоченото образование се ослободува од пла-

ќање на придонесот за основно образование за 50°/о. 

I V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина. 

Бр. 0801-729/1 
21 декември 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

Салиу Немал, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ШТИП 

329. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработува-

ње и осигурување во случај на невработеност („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 13 став 1 точ-
ка 4 од Статутот на Заедницата на вработувањето — 
Штип, Собранието на Заедницата, на седницата одр-
жана на 24 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на вработените во кој се 
содржани и придонесите што се плаќаат од личниот 
доход (бруто личен доход) по стапка од 0,75% од 
општината Штип. 

Член 2 
Одлуката ќе се применува во 1985 година. 

- Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното доне-

сување, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година. 
Бр. 0201-28/16 

24 декември 1984 година 
Штип 

Претседател, 
Севда Јанева, е. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

330. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Гази Баба, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 24 де-
кември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА 
СТАПКАТА НА ТТРТ/Г ДО ЛИР С ОД .ТЛАЧЕН Д О Х О Д 
ОТГ РАКОТРН ОТТТТОГ КАКО ТТ̂ ТДХОД НА САМО-
УПРАВНАТА МТТТРРРГНА ЗАТ7ТТНТ/ТТТД ЗА ОПШТЕ-
СТВАВА ЗАТТТТТ/ГГА НА ДАТАТА НА ОТТПТТТ/ГНАТА 

ГАЗИ БАБА ЗА БОДИНА ЗА МЕСЕЦ 
ДЕКЕМВРИ 

Член 1 
Утврдената висина на стапката на придонес од 

лимета доход на работи итните од работен оттнос. на 
па битните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, 
занаетчиска иди друга стопанска ДРШОГТ И ол личен 
ДОУГШД на рл болниците од самости јно вртење на не-
отидиска де шост или усттуга како ПРИУО!Д на Са-
мол/тт падната гштепесна заеднина °а опипати? ен а за-
штита на (летата на општината Гази Т^ба се нама-
лува од 1,40°/о на 0,70% за месец декември 1984 го-
дина. 
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I 
Член 2 

Организациите на здружениот труд за основно-
то, ср едното -наооч ено образование, социјалната заш-
тита и од здравството, за месец декември ќе упла-
туваат 50% од намалената стапка на придонес од 
член 1 на оваа одлука или 0,35°/о. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што вр-
шат дејност и заштита на културните богатства и од 
областа на сценско-музичката дејност за месец де-
кември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на 
придонес од член 1 на оваа одлука или 0,49%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила оо денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-902/10-а 
24 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Мирко Колевски, е. р. 

331. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена зашти-
та на децата на општината Карпош, -Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 24 де-
кември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС КАКО ПРИХОД НА САМОУП-
РАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕ-

НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА 
КАРПОШ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Утврдената висина на стапката на придонес од 

личен доход на работниците од работен однос, на 
работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, 
занаетчиска или друга стопанска дејност и од личен 
доход на работниците од самостојно вршење на не-
стопанска дејност или услуга како приход на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Карпош се намалува 
од 1,40% на 0,70% за месец декември 1984 тодина. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд за основното, 

е редно-насоченото образование, социјалната заштита 
и од здравството, за месец декември ќе уплатуваат 
50% од намалената стапка на придонес од член 1 
на оваа одлука или 0,35%. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што вр-
шат дејност и заштита на културните богатства и од 
областа на сценско-музичката дејност, за месец де-
кември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на 
придонес од член 1 на оваа одлука или 0,49%. 

Ч л ен 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ". 

Бр. 08-902/10-а 
24 декември 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
Ацанка Јаневска, е. р. 

332. 
Врз остава на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната инге регата заедница за општествена заштита 
на децата на општината Кисела Вода, Собранието 
на Самоуправи ата интересна заедница за општестве-
на заштита на децата, на седницата одржана на 24 
декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС КАКО,ПРИХОД НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА 

ВОДА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Утврдената висина на стапката на придонес од 

личен доход на работниците од работен однос, на 
работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, 
занаетчиска или друга стопанска дејност, и од личен 
доход на работниците од самостојно вршење на не-
стопанска дејност или услуга како приход на Само-
управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Кисела Вода се нама-
лува од 1,40% на 0,70% за месец декември. 1984 
година. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд за основното, 

средно-насоченото образование, социјалната заштита 
и од здравството, за месец декември ќе уплатуваат 
50% од намалената стапка на придонес од член 1 
на оваа одлука или 0,35%. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што вр-
шат дејност и заштита на културните богатства и 
од областа на сценско-музичката дејност, за месец 
декември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка 
на придонес од член 1 на оваа одлука или 0,49%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СВМ". 

Бр. 08-902/10-а 
24 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Стојанка Јовчевска, е. р. 

333. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Центар, Собранието на Са-
моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 24 декем-
ври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР 

ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Утврдената висина на стапката на придонес од 

личен доход на работниците од работен однос, на 
работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, 
занаетчиска или друга стопанска дејност, и од личен 
доход на работниците од самостојно вршење на нес-
топанска дејност или услуга како приход на Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Центар се намалува од 
1,40% на 0,70% за месец декември 1984 година. 
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Член 2 
Организациите на здружениот труд за основното, 

средно-наооченото образование, социјалната заштита 
и од здравството, за месец декември ќе уплатуваат 
50% од намалената стапка на придонес од член 1 
•на оваа одлука или 0,35%. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што вр-
шат дејност и заштита на културните богатства и од 
•областа на сценско-(музичката дејност, за месец де-
кември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на 
придонес ед член 1 на оваа одлука или 0,4Ј%. , 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-902/10-а 
24 декември 19Ѕ4 година 

Скопје 
Претседател, 

Марија Узунова, е. р. 

334. 

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заштита 
иа децата на Општината Чаир, Собранието на Само-
управната интересна зедница за општествена заштита 
на децата, на седницата одржана на 24 декември 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УТВРДЕНАТА ВИСИНА НА 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР 
ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Утврдената висина на стапката на придонес од 

личен доход на работниците од работен однос, на 
работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, за-
наетчиска или друга стопанска дејност и од личен 
доход на работниците од самостојно вршење на нес-
топанска дејност или услуга како (приход на Самоуп-
равната инге ре оч а заедница за општествена заштита 
на децата на општината Чаир се намалува од 1,40% 
т-л 0.70% за месец декември 1984 (година. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд за основното, 

е редно-насоченото образование, социјалната заштита 
и од здравството, за месец декември ќе уплатуваат 
50% од намалена,та стапка на придонес од член 1 
на снаа одлука илп 0,35%. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што вр-
шат дејност и заштита на културните богатства и од 
областа на еденско-музичката дејност, за месец де-
кември ќе уплатуваат 50% од намалената стапка на 
придонес од член 1 на оваа одлука или 0,49%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0(8-902/1 о-а 
24 декември 1984 година 

Скопје 

Претседател, 
Вангелица Стипцарова, е. р 

335. 
Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Само-

управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Гази Баба, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината Гази Баба, на 
седницата одржана на 24 декември 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА 

ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
' Стапката на придонес од личен доход на работ-

ниците од работен однос, на работните луѓе кои са-
мостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга 
стопанска дејност и од личен доход на работниците 
од само1стојно вршење на нестопанска дејност или 
услуга, како приход на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита 'на децата на општи-
ната Гази Баба се утврдува во висина од 1,30% за 
1985 година. 

Член 2 
Средствата кои ќе се остварат од личен доход 

на работниците од стопанските и нестоианските деј-
ности ќе се користат за финансирање на дејноста 
на Заедницата, утврдена оо закон, Самоуправната 
спогодба за основање. Статутот на Заедницата и Про-
грамата за развој во 1984 г о д и н а . 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-902/10 
24 декември 1984 година Претседател, 

Скопје Мирко Колевски, е. р. 
336. 

Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница за општествена заит-
тита на децата на општината Карпош, Собранието 
на Самоуправната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината Карпош, на сед-
ницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ 
ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход на работ-

ниците од работен однос, на работните луѓе кои са-
мостојно вршат земјоделска, занаетчиска или "друга 
стопанска дејност и од личен доход на работниците 
од самостојно вршење на нестопанска дејност или 
услуга, како приход на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата на општи-
ната Карпош се утврдува во висина од 1,30% за 1985 
ГОД И1НД. 

Член 2 
Средствата кои ќе се остварат од личен доход 

на работниците од стопанските и нестопанските деј-
ности ќе се користат за финансирање на дејноста на 
Заедницата, утврдена со закон, Самоуправната спо-
годба за основање, Статутот на Заедницата и Про-
грамата за развој во 1984 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-902/10 
24 декември 1984 година Претседател, 

Скопје ; Ацанка Јаневска, е. р. 
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337. 
Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Само-

управната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Кисела Вода, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата на општината Кисела 
Вода, на седницата одржана на 24 декември 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА 
ВОДА ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход на работ-

ниците од работен однос, на работните луѓе кои са-
мостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга 
стопанска дејност и од личен доход на работниците 
од самостојно вршење на нестопанска дејност или 
услуга, како приход на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата на општи-
ната Кисела Вода се утврдува во висина од 1,30% за 
1985 година. 

Член 2 
Средствата кои ќе се' остварат од личен доход 

на работниците од стопанските и нестопанските деј-
ности ќе ос користат за финансирање на дејноста 
на заедницата, утврдена со закон, Самоуправната спо-
годба за основање, Статутот на Заедницата и Про-
грамата за развој во 1984 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-902/10 
24 декември 1984 година Претседател, 

Скопје Стојанка Јовчевска, е. р. 
338. 

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Центар, Собранието на Са-
моуправната интересна, заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Центар, на седницата 
одржана на 24 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР 
ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход на работ-

ниците од работен однос, на работните луѓе кои са-
мостојно вршат земјоделска дејност, занаетчиска или 
друга стопанска дејност и од личен доход на работни-
ците од самостојно вршење на нестопанска дејност 
или услуга, како приход на Самоуправната интересна 
заедница за општествена заштита на децата на оп-
штината Центар се утврдува во висина од 1,30% за 
1985 година 

Член 2 
Средствата кои ќе се остварат од личен доход на 

работниците од стопанските и нестопанските дејнос-
ти ќе се користат за финансирање на дејноста на за-
едницата, утврдена со закон, Самоуправната спогод-
ба за основање, Статутот на Заедницата и Програ-
мата за развој во 1984 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува »во сила со денот на донесу- ' 

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-902/10 
24 декември 1984 година Претседател, 

Скопје Марија Узунова, е. р. 

339. 
Врз основа на член 43 и 82 од Статутот на Са-

моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Чаир, Собранието на 
Самоуправната интер еш а заедница за општествена 
заштита на децата на општината Чаир на седницата 
одржана на 24 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР 
ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонес од личен доход на работ-

ниците од работен однос, на работните луѓе кои са-
мостојно вршат земјоделска, занаетчиска или друга 
стопанска дејност и од личен доход на работниците 
ед самостојно вршење на нестопанска дејност или 
услуга, како приход на Самоуправната интересна за-
едница за општествена заштита на децата на општи-
ната Чаир се утврдува во висина од 1,30% за 1985 
година. 

Член 2 
Средствата кои ќе се остварат од личен доход 

на работниците од стопанските и нестопанските деј-
ности ќе се користат за финансирање на дејноста 
на заедницата, утврдена со закон, Самоуправната спо-
годба за основање, Статутот на Заедницата и Прог-
рамата за развој во 1984 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-902/10 
24 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Вангелица Стипцарова, е. р. 

340. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Гази Баба, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Гази Баба, на сед-
ницата одржана на 24 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА 

ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ 
НЕДОСТАТОЦИ 

Член 1 
Висината на посебниот додаток на децата со по-

тешки психофизички недостатоци, утврдена со Одлу-
ката број 08-96 од 12. III. 1984 година („Службен 
гласник на град Скопје" бр. 8/84), се валоризира за 
8,34% сметано од 1. I. 1984 година. 

Член 2 
Висината на посебниот додаток на деца со по-

тешки психофизички недостатоци по цензуси и групи 
ќе изнесува: 

А. I цензусна група 

— за дете оо потешки психофизички 
недостатоци до 15 годишна возраст 2.047,50 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 18 годишна возраст 3.088,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 26 годишна возраст 3.402,00 дин. 
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Б. II цензусна група 
— за дете со потешки психофизички ' 

недостатоци до 15 годишна возраст 1.701,00 дин. 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 18 годишна возраст 2.275,00 дин 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 26 годишна возраст 3.088,00 дин. 
В. Ш цензусна група 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 15 годишна возраст 1.354,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 1)8 годишна возраст 1.896,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 26 годишна возраст 2.763,00 дин. 

Член 3 - < 
Разликата во висината на посебниот додаток на 

деца со потешки психофизички недостатоци, од 1. I. 
до 31. XII. 1984 година ќе се исплати во еднократен 
износ во месец декември заедно оо редовната испла-
та на посеониот додаток. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, ќе се применува од 1. I. 1984 до 31. III. 1985 
10дина и ќе се Објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-902/7 
24 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Мирко Колевски, е. р. 

Член 3 
Разликата во висината на посебниот додаток на 

деца со потешки психофизички недостатоци, од 1. I. 
до 31. XII. 1984 година ќе се исплати во еднократен 
износ во месец декември заедно со редовната испла-
та на посебниот додаток. , 

Член 4 
Рваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, ќе се применува од 1. I. 1984 до 31. III. 1985 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-902/7 
24 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

Ацанка Јаневска, е. р. 

341. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Карпош, Собранието на Са-
моуправната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Карпош, на седницата 
одржана на 24 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА 

ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ 
НЕДОСТАТОЦИ 

Член 1 
Висината на посебниот додаток на децата со по-

тешки психофизички недостатоци, утврдена со Одлу-
ката броЈ 08-96 од 12. III. 1984 година („Службен 
гласник на град Скопје" бр. 8/84), се валоризира за 
8,34% сметано од 1. I. 1984 година. 

Член 2 
Висината на посебниот додаток на деца со по-

тешки психофизички недостатоци по цензусни групи 
ќе изнесува: 

A. I цензусна група 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 15 годишна возраст ,2.047,50 дин. 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 18 годишна (возраст 3.088,00 дин. 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 26 годишна возраст 3.402,00 диц. 
Б. II цензусна 1рупа 

— за Дете со потешки психофизички 
недостатоци до 15 годишна возраст 1.701,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 18 годишна возраст 2.275,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 26 годишна возраст 3.088,00 дин. 
B. Ш цензусна група 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 15 годишна возраст 1,354,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 18 годишна возраст 1.896,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 26 годишна возраст 2.763,00 дин. 

342. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Кисела Вода, Собранието на 
Самоуправната интересна заедница за општествена 
заштита на децата на општината Кисела Вода, на 
седницата одржана на 24 декември 1984 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА 

ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ 
НЕДОСТАТОЦИ 

Член 1 
Висината на посебниот додаток на децата оо по-

тешки психофизички недостатоци, утврдена со Одлу-
ката број 08-96 од 12. III. 1984 година („Службен 
гласник на град Скопје" бр. 8/84), се валоризира за 
8,34% сметано од 1. I. 1984 година. 

Член 2 
Висината на посебниот додаток на деца со по-

тешки психофизички недостатоци по цензусни групи 
ќе изнесува: 

A. I цензусна група 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 15 годишна возраст 2.047,50 дин. 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 18 годишна (возраст 3.088,00 дин. 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 26 годишна возраст 3.402,00 дин. 
Б. II цензусна група 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 15 годишна возраст 1.701,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 18 годишна возраст 2.275,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 26 годишна возраст 3.088,00 дин. 
B. III цензусна група 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 15 годишна возраст 1.354,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 18 годишна возраст 1.896,00 дин. 

— за дете оо потешки психофизички 
недостатоци до 26 годишна возраст 2.763,00 дин 

Член 3 
Разликата во висината на посебниот додаток на 

деца со потешки психофизички недостатоци, од 1. I. 
до 31. XII. 1984 година ќе се исплати во еднократен 
износ во месец декември заедно со редовната испла-
та на посебниот додаток. 

Член 4 
О т а одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, ќе се применува од 1. I. 1984 до 31. III. 1985 
година и ќе ое објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-902/7 
24 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател, 

Стојанка Јовчевсха, е. р. 
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343. 
Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-

р а в а т а интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Центар, Собранието на Са-
М)оу прави ата интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на општината Центар, на седницата 
одржана на 24 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА 

ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ 
НЕДОСТАТОЦИ 

Член 1 
Висината на посебниот додаток на децата со по-

тешки психофизички недостатоци, утврдена со Одлу-
ката број 08-96 од 12. III . . 1984 година („Службен 
гласник на град Скопје" б|р., 8/84), се валоризира за 
8,34% сметано од 1. I. 1984 година. 

Член 2 
Висината на посебниот додаток на деца со по-

тешки психофизички недостатоци по цеизуони групи 
ќе изнесува: 

A. I цензусна група 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 15 годишна возраст 2.047,50 дин. 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 18 годишна (возраст 3.088,00 дин. 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 26 годишна возраст 3.402,00 дин. 
Б. И цензусна група 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 15 годишна возраст 1.701,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 18 годишна возраст 2.275,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 26 годишна возраст 3.088,00 дин. 
B. III цензусна група 

— заодете со потешки психофизички 
недостатоци до 15 годишна возраст 1.354,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 18 годишна возраст 1.896,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 26 годишна возраст 2.763,00 дин. 

Член 3 
Разликата во висината на посебниот додаток на 

деца ао потешки психофизички недостатоци, од 1. I. 
до 31. XII. 1984 година ќе се исплати во еднократен 
износ во месец декември заедно со редовната испла-
та на посебниот додаток. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, ќе се применува од 1. I. 1984 до 31. III. 1985 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-902/7 , I 
24 декември 1984 година Претседател, 

Скопје Марија Узунова, е. р. 
344. 

Врз основа на член 43 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заштита 
на децата на општината Чаир, Собранието на Само-
управната интересна заедница за општествена зашти-
та на децата на општината Чаир, на седницата одр-
жана на 24 декември 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА 

ДЕЦА СО ПОТЕШКИ ПСИХОФИЗИЧКИ 
НЕДОСТАТОЦИ 

Член 1 
Висината на посебниот додаток на децата со по-

тешки психофизички недостатоци, утврдена со Одлу-
ката број 08-96 од 12. III. 1984 година („Службен 
гласник на град Скопје" бр. 8/84), се валоризира за 
8,34% сметано од 1. I. 1984 година. 

Член 2 
Висината на посебниот додаток на деца со по-

тешки психофизички недостатоци по цензусни групи 
ќе изнесува: 

A, I цензуси а група 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 15 годишна возраст 2.047,50 дин 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 18 годишна возраст 3.088,00 дин. 
— за дете со потешки психофизички 

недостатоци до 26 годишна возраст 3.402,00 дин. 
Б. II цензусна група 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 15 годишна возраст 1.701,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 18 годишна возраст 2.275,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 26 годишна возраст 3.088,00 дин 
B. III цензусна група 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 15 годишна возраст 1.354,00 дин. 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 18 годишна возраст 1.896,00 ди«* 

— за дете со потешки психофизички 
недостатоци до 26 годишна возраст 2.763,00 дин. 

Член 3 
Разликата во висината на посебниот додаток на 

деца со потешки психофизички недостатоци, од 1. I. 
до 31. XII. 1984 година ќе се исплати во еднократен 
износ во месец декември заедно со редовната испла-
та на посебниот додаток. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, ќе се применува од 1. I. 1984 до 31. III. 1985 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 08-902/7 
24 декември 1984 година ' 

Скопје 
Претседател, 

Ванге лица Стипцарова, е. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

541. Резолуција за општествено-економскиот 
развој и за економската политика на Со-
цијалистичка Република Македонија 'во 
1985 година — — — — — — — — 

542. Одлука за утврдување на .'вкупниот износ 
на девизите наменети за потребите на Ре-
публиката и општините за 1985 година — 

543. Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со Ре-
публичкиот буџет за 1984 година — — 

544. Одлука за 'изменување на Одлуката за ко-
ристење на средствата од постојаната ре-
зерва на Социјалистичка Република Маке-
донија — — — — — — — — — 

545. Одлука за изменување на Одлуката за ком-
пензација на име разлика во (цената на 
дневните информативно-политички весни-
ци за 1984 година — — — — — 

546. Правилник за начинот и условите за здо-
бивање со звања на 'воспитувачите, нас-
тавниците и другите стручни работници 
(во организациите за згрижување и воспи-
тание, во основните училишта и ученич-
ките домови — — — — — — — — 

547. Правилник за начинот на спроведување-
то на прегледот на умрените и обдукција 

548. Правилник за определување регистрацио-
ни подрачја за моторни и приклучни во-
зила - — — — — — — — — — 
Наредба за преземање мерки за заштита 
на животните од заразните и паразитните 
болести во 1985 година 

817 

831 

832 

833 

833 

833 

835 

837 
549. 

— — — — 837 
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ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ЗБИРКИТЕ 

З А К О Н 
ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУП-
НИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ 

(„Службен лист иа СФРЈ" бр. 56/84) 
Цена 185 динари 

Со овој закон се уредува утврдувањето и распо-
редувањето на вкупниот приход, на доходот и на 
чистиот доход и утврдувањето и распоредувањето на 
приходот на корисниците на општествените средства. 
Новиот закон се однесува на сите корисници на оп-
штествените средства, односно и на оние кои не ут-
врдуваат вкупен приход и доход, а го утврдуваат и 
распоредуваат приходот. На тој начин при утврдување-
то на вкупниот приход, односно на приходот и распола-
гањето со општествените средства, сите корисници 
на општествените средства се доведени во иста оп-
штествено-економска положба, Поради тоа се укажа 
потреба за издавање збирка која е печатена во огра-
ничен број примероци. Законот ќе се применува од 
1 јануари 19Ѕ5 година. 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ 
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ 

ЗАКОН 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 34/84) 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ 

ЗАКОН 
(„Службен весник на СРМ" бр. 23/84) 

со објаснувања и со предметен регистар на поимите 
— Второ изменето и дополнето издание 

Цена 380 динари 
Порачки прима Службата за претплата на Служ-

бен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се 
вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

323. Одлука за утврдување на фикеи пот износ 
и стапката на придонесот за старосне оси-
гурување на земјоделците за 1985 година 840 

324. Одлука за усогласување на минималните 
старосни и семејни пензии шо 1984 година 841 
ТЕТОВО 

325. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за стапките на придонесите за 
здравственото осигурување на работниците 
за 1982 година и 1985 година — — 841 

326. Одлука за продолжување важноста на Од-
луката за постојаните износи на придоне-
сите на здравствено осигурување на оддел-
ни категории на осигуреници за 1982 и во 
1985 година — — — — — — — — 841 

327. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесот за 
здравствено осигурување на работниците 
вработени кај граѓани и граѓанско-правни 
лица за 1985 година — — — — — 842 

328. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесот за основно образование за 1985 
година — — — — — — — — — 842 
ШТИП 

329. Одлука за утврдување стапката на придо-
несот за вработување за 1985 година — 842 

СКОПЈЕ -
330. Одлука за намалување на утврдената ви-

на стапката на придонес од личен 
доход од работен однос како приход на 
Самоуправната интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата на општина-
та Гази Баба за 1984 година за месец де-
кември — — — — — — — — — 842 

331. Одлука за намалување на утврдената ви-
'сина на стапката на придонес од личен .до-
ход од работен однос како приход на Са-
моуправната интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата на општината 
Карпош за месец декември 1984 година 843 

332. Одлука за намалување на утврдената ви-
сина на стапката на придонес од личен до-
ход од работен однос како приход на 
Самоуправната интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата на општи-
ната Кисела Вода за месец декември 1984 
година — — — — — — — — — 843 

333. Одлука за намалување на утврдената ви-
сина на стапката на придонес од личен 
доход од работен однос како приход на 
Самоуправната интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата на општи-
ната Центар за месец декември 1984 го-
дина — — — — — — — — — 843 

334. Одлука за намалување на утврдената ви-
сина на стапката на придонес од личен 
доход од работен однос како приход на 
Самоуправната интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата на општи-
ната Чаир за месец декември 1984 година 844 

335. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонес како приход на Само-
управната интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата на општината 
Гази Баба за 1985 година — — — — 844 

336. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонес како приход на Самоуп-
равната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата Ш општината Кар-
пош за >1985 година — — — — — — 844 

337. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонес како приход на Само-
управната интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата на општината 
Кисела Вода за 1985 (година — — — — 845 

338. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонес како приход на Самоуп-
равната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината Цен-
тар за 1985 година — — — — — — 845 

339. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонес како приход на Самоуп-
равната интересна заедница за општестве-
на заштита на децата на општината Чаир 
за 1985 година — — — — — — — 845 

340. Одлука за валоризација на посебниот до-
даток на деца со потешки психофизички 
недостатоци — — — — — — — — 845 

341. Одлука за валоризација на посебниот до-
даток на деца со поте!Шки психофизички 
(недостатоци — — — — — — — — 846 

342. Одлука за валоризација на посебниот до-
даток на деца со потешки психофизички 
недостатоци — — — — — — — — 846 

343. Одлука за валоризација на посебниот до-
даток на деца со потешки психофизички 
недостатоци — — — — — — — — 847 

344. Одлука за валоризација на посебниот до-
даток на деца со потешки психофизички 
недостатоци — — — — — — — — 847 
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