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ЗАКОН ЗА СЕМЕ 
I. - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Под семе, во смисла на овој закон, се сметаат 

делови на земјоделски и шумски растенија кои слу-
жат за сеидба или за размножување. 

За потребите на земјоделското и шумското про-
изводство, организациите на здружениот труд мо-
жат да произведуваат и да стават во промет само 
семе кое одговара на пропишаниот квалитет и дру-
гите услови одредени со овој закон и прописите 
донесени врз основа на него. 

Член 2 
Одредбите од овој закон се однесуваат на семе 

од житни, индустриски, ф у р а ж н и и градинарски 
култури, лековити и ароматични растенија, овош-
ки, винова лоза и цвеќе (земјоделско семе) и семе 
од шумски дрвја (шумско семе), за кое се пропи-
шани норми за квалитет. 

Норми за квалитет се пропишуваат само за 
семе за кое не е пропишан југословенски стандард 

Член 3 
Земјоделското семе може да биде сортно и не-

сортно, а шумското семе селекционо и нормално. 
Под сортно семе се смета семе кое е признато 

како новосоздаден и семе на странски сорти чие 
воведување во производството е одобрено и обја-
вено во списокот на сортно семе. Како несортно 
семе се смета сето друго земјоделско семе. 

Под селекционо семе се смета семе добиено од 
признати објекти за производство на селекционо 
шумско семе (семенски плантажи) или семе до-
биено по пат на контролирано вкрстување од гру-
па елитни стебла или единични плус стебла. 

Под нормално семе се смета семе добиено од 
признати семенски насади, групи или единични 
стебла. 

Одбирање и признавање на насадите, групите 
и стеблата од претходниот став врши организација 
на здружен труд што ќе ја овласти републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со земјоделско производство должни се 
за тоа производство да користат сортно или не-
сортно семе чие ставање во промет е дозволено, 
како и дозволена мешавина на разни сорти и ви-
дови семе, а за шумското производство селекционо 
и нормално семе. Семето треба да одговара на про-
пишаниот квалитет и другите услови. 

Општината може да определи подрачја на кои 
граѓанско-павните лица и индивидуалните земјо-
делски производители се должни да користат само 
семе кое одговара на пропишаниот квалитет и дру-
гите услови. 

Член 5 
Како промет на семе, во смисла на овој закон, 

не се смета: 
— продавање на недоработено семе на органи-

зација на здружен труд за доработка, ако тоа семе 
го произвела организација на здружен труд запи-
шана во регистарот на производители на семе, 

— користење на семе од организација на здру-
жен труд која, по одобрување на Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство, го ис-
питува во производни цели, под услов за тоа семе 
да е веќе покрената постапка за признавање како 
новосоздаден односно постапка за одобрување на 
странска сорта семе. 

II. - ПРОИЗВОДСТВО, ДОРАБОТКА 
И КВАЛИТЕТ НА СЕМЕТО 

1. Производство и доработка на семето 

Член 6 
Со производство и доработка на земјоделско и 

шумско семе може да се занимава организација на 
здружен труд која ги исполнува условите пропи-
шани со овој закон и ако е запишана во региста-
рот на производители односно во регистарот на 
доработувачи на семе. 

Член 7 
Организација на здружен труд може да се за-

нимава со производство на семе сама или во сора-
ботка со друга организација на здружениот труд 
или со граѓани. Семето произведено во таа сора-
ботка се смета како производство на организаци-
јата запишана во регистарот на производители на 
семе. 

Член 8 
Категории на земјоделско сортно семе и хи-

бридни се: 
1. основно семе — елита произведено од приз-

нати и одобрени сорти семе, кои се внесени во спи-
сокот на сортно семе, а според усвоената метода 
за одржување на сорти, 

2. оригинално семе произведено од основно 
семе, 

3. семе од прва сорта репродукција произве-
дено од оригинално семе, 

4. семе од втора сортна репродукција произве-
дено од семе од прва сортна репродукција, и 

5. производно семе од признати сорти на ф у -
ражни култури, без оглед на репродукциите, само 
да е сортно чисто и здраво. 
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Со производство на основно семе — елита може 
да се занимава организација на здружен труд чија 
основна дејност е научно-истражувачка работа и 
селекција на семе, како и организација на здружен 
труд која има стручни лица селекционери за соод-
ветна култура односно група култури и тоа на 
сопствени површини. 

Член 9 
За производство на сортно семе може да се 

употреби само здрав и произведен под стручна 
контрола семенски материјал, кој одговара на една 
од категориите од претходниот член. 

За производство на несортно семе, чие ставање 
во промет е дозволено, може да се употреби само 
здрав и произведен под стручна контрола семен-
ски материјал. 

Член 10 
Производството на семе задолжително се врши 

под стручна и здравствена контрола. 
Со стручната и здравствената контрола над 

производството на сортно семе се утврдува потек-
лото, категоријата, чистотата на сортата, здрав-
ствената состојба на семенскиот посев, присуството 
на плевели, а ка ј несортното се утврдува чистотата 
на видот, здравствената состојба на семенскиот по-
сев и присуството на плевели. 

Со стручната и здравствената контрола над 
производството на шумско семе се утврдува потек-
лото на семето, категоријата, примената на одре-
дени методи за производство на селекционо и нор-
мално семе, чистотата на видот и здравствената 
состојба на семенскиот објект. 

Организацијата на здружениот труд која из-
вршила стручна и здравствена контрола над про-
изводството на земјоделско односно шумско семе, 
за земјоделското семе издава уверение за призна-
вање на семенскиот посев (уверение за апробација), 
а за шумското семе уверение за потеклото. 

Контролата над производството на земјоделско 
и шумско семе од став 1 на овој член се врши 
според единствена метода пропишана за одреден 
вид семе, од стручни служби на организации на 
здружен труд овластени од републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да ја пропише методата од 
претходниот став. 

Производството на семе од лековити и арома-
тични растенија, цвеќе и винова лоза не подлежи 
на стручна контрола. Здравствената контрола на 
производството на тие семиња се врши според про-
писите за заштита на растенијата од болести и 
штетници. 

Член 11 
Организациите на здружениот труд што про-

изведуваат земјоделско семе се должни за сеидбе-
ните површини, видот, сортата и категоријата на 
семето што ќе го произведуваат во текот на годи-
ната, да ја известат организацијата на здружениот 
труд која врши стручна и здравствена контрола 
над производството и тоа најдоцна 30 дена пред 
почетокот на сеидбата. 

Организациите на здружениот труд што про-
изведуваат шумско семе се должни за објектите за 
производство на семе да ја известат организацијата 
на здружениот труд која врши стручна и здрав-
ствена контрола најдоцна до 1 март во годината. 

Член 12 
Произведеното семе од регистрираната органи-

зација на здружениот труд задолжително се дора-
ботува за ставање во промет односно за сопствена 
употреба. 

Под доработка на семе се подразбира сушење, 
прочистување, сортирање, гланцирање, дробење, 
трушење, обеззаразување, пакување, пломбирани, 
декларирање, сместување и чување на семето. 

Семето наменето за сопствена употреба не мора 
да биде пакувано и пломбирано, но мора да биде 
означено на виден начин од која партија потек-
нува, со редниот број на пакувањето во партијата, 
како и со бројот на извештајот за утврдениот ква-
литет. 

Под сопствена употреба на семе, во смисла на 
претходниот став, се подразбира и користење на 
семето од индивидуални земјоделски производи-
тели што им го дава организацијата на здружениот 
труд врз основа на договор за кооперација. 

2. Квалитет на семето 

Член 13 

Квалитетот на семето задолжително се утвр-
ува пцед неговото ставање во промет или пр^д да 
о употреби ^самиот производител. ' 

Квалитетот на семето го утврдува организаци-
јата на здружениот труд која го доработила семето 
или друга стручна служба во името на таа орга-
низација, што ќе ги овласти републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство. 

Квалитетот на семето се одредува според чи-
стотата, 'ртливоста, влагата, здравствената состојба 
и другите особини. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за нормите на квалитетот за одделни видови семе. 

Член 14 
Семето што се става во промет или семе за 

сопствена употреба мора да одговара на пропиша-
ните норми за квалитет, односно на пропишаниот 
југословенски стандард. 

По исклучок од претходниот став, доколку не-
ма доволно семе кое одговара на пропишаниот 
квалитет, Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство, за таа година, може да пропише 
одделни видови семе да отстапуваат од пропиша-
ните норми за квалитет. 

III. - ПРИЗНАВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНИ 
СОРТИ 

Член 15 
Решение за признавање на новосоздадени или 

домашни сорти семе од земјоделски растенија или 
селекционо шумско семе, како и решение за одо-
брување да се воведат во производство странски 
сорти семе донесува републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство, по предлог на стручна ко-
мисија. 

Стручната комисија од претходниот став ја 
формира републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство со надлежните органи на 
другите републики и покраините, да формира за-
едничка стручна комисија од став 1 на овој член. 

Член 16 
Методологијата и постапката за признавање на 

новосоздадени сорти семе од земјоделски растенија 
и селекционо или нормално шумско семе, содржи-
ната и начинот на водење на регистарот и зада-
чите на комисијата се утврдуваат со одделен пра-
вилник. 

Правилникот од претходниот став го донесува 
републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство по предлог на стручната комисија. 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство води регистар на новосоздадените сор-
ти семе од земјоделски растенија односно селек-
ционо и нормално шумско семе, како и евиденција 
на странски сорти земјоделско семе односно селек-
ционо и нормално шумско семе чие воведување во 
производството е одобрено. 
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Републичкиот секретар за земјоделство и шу-
марство списокот на новосоздадените и странските 
сорти семе од земјоделски и шумски растенија за 
кои донел решение за признавање и одобрување 
да се воведат во производството односно за нив-
ното бришење од списокот го објавува во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

Член 17 
На признатата но-восоздадена сорта односно се-

лекција на шумско семе, како и на странската сор-
та која е одобрена да се воведе во производството, 
ќе и се одземе тоа својство ако престане да ги 
исполнува вредностите заради кои и е признато 
тоа својство, на начинот утврден во член 15, став 
1 од овој закон. 

Член 18 
Признавањето на новосоздадени или одомаќени 

сорти семе од земјоделски растенија или селек-
ционо шумско семе, како и одобрувањето за вове-
дување во производството на странски сорти семе 
извршено во другите републики и покраините, ва-
ж и и за територијата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

IV. - УСЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 
ДОРАБОТКА НА СЕМЕТО 

Член 19 
Во регистарот на производители и доработу-

вачи на семе може да се запише организација на 
здружен труд ако ги исполнува следните услови: 

1. за производство и доработка на семе од пив-
ски култури (житни, ф у р а ж н и и индустриски), и 
на семе од градинарски култури да има најмалку 
по еден дипломиран земјоделски инженер со на ј -
малку една година специјализација во научна ор-
ганизација на здружен труд што се занимава со 
изучување на производството и селекција на семе 
од нивски односно градинарски култури, а за про-
изводство на шумско семе да има најмалку еден 
дипломиран шумарски инженер; 

2. да произведува семе на сопствени погодни 
површини и тоа најмалку за: 

— пченица 200 ха 
— други стрни жита, сончоглед и 

хибридна пченка по 50 ха 
— шеќерна репка 30 ха 
— компири 20 ха 
— ориз, памук и тутун по 10 ха 
— афион, секоја друга индустриска 

култура, како и од фуражни и 
градинарски култури по 5 ха 

— за шумско семе да има признати 
семенски плантажи, семенски на-
сади, групи или единични стебла; 

3. за производство на секој вид семе да распо-
лага со опрема за навремено и квалитетно извр-
шување на работите од сите фази на производ-
ството на семе, како и со соодветен сув и прове-
трив складиштен простор за сместување на ^ д о -
работеното семе; 

4. да има опрема за квалитетна и навремена 
доработка на семе (селектори, запрашувачи, ма-
шини за прочистување, калибрирање, дополнител-
но сушење и дозревање, опрема за трушење и ма-
шини за пакување); ^ 

5. за доработка, сместување и одвоено чување 
на одделни видови сорти и категории семе, да ра-
сполага со складиштен манипулативен простор со 
обезбедени услови за нормално одржување на вла-
гата и температурата, како и за вршење на дезин-
секција; 

6. за секое складиште за доработка на земјо-
делско семе да има и најмалку по еден земјодел-
ски техничар со над две години искуство на до-
работка, пакување и чување на семе, како и соод-

ветен број квалификувани работници од земјодел-
ска струка во зависност од капацитетот на скла-
диштето; и 

7. за производство на семе да има обезбедена 
стручна контрола над производството, а за дора-
ботка стручна контрола за испитување на квали-
тетот на семето. 

Делот на организацијата на здружениот труд 
што доработува семе, а се наоѓа надвор од седи-
штето на организацијата на здружениот труд, мо-
ра да ги исполнува условите од точките 1, 4, 5 и б 
од претходниот став. 

Член 20 
Стручна и здравствена контрола над производ-

ството на семе може да врши научна или стручна 
организација на здружен труд или одделно из-
двоена стручна служба на организацијата на здру-
жениот труд што произведува семе ако ги испол-
нуваат следните услови: 

1. за стручна контрола над производството на 
земјоделско семе да има за секоја група култури 
(житни, фуражни, индустриски и градинарски) 
најмалку по еден дипломиран земјоделски инже-
нер во постојан работен однос со една година спе-
цијализација во научна организација на здружен 
труд што се занимава со изучување на производ-
ството и селекција на семе; 

2. за стручна контрола над производството на 
шумско семе да има на јмалку еден дипломиран 
шумарски инженер во постојан работен однос со 
една година специјализација во научна организа-
ција на здружен труд што се занимава со проу-
чување на производство и селекција на шумско 
семе; и 

3. да имаат и најмалку по еден дипломиран 
земјоделски односно шумарски инженер во посто-
јан работен однос со една година специјализација 
по заштита на растенијата или со над 3 години 
искуство на заштита на растенијата. 

Член 21 
Организацијата на здружениот труд што дора-

ботува семе односно овластената стручна служба 
во името на таа организација можат да утврдуваат 
квалитет на семе ако ги исполнуваат следните 
услови: 

1. да имаат најмалку еден дипломиран земјо-
делски односно шумарски инженер со една година 
специјализација во научна или стручна организа-
ција на здружен труд што се занимава со изучу-
вање на производството и селекција на семе и 
дипломиран земоделски односно шумарски инже-
нер со една година специјализација по заштита на 
растенијата или со над 3 години искуство на за-
штитата на растенијата; и 

2. да имаат комплетна лабораториска опрема за 
испитување на квалитетните и здравствените свој-
ства на соодветен вид семе. 

Член 22 
Организациите на здружениот труд од члено-

вите 6, 10 и 13 на овој закон се должни да подне-
сат пријава до Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство со докази за исполнува-
њето на пропишаните услови. 

Член 23 
Пријавата за запишување во регистарот на 

производители и доработувачи на семе треба осо-
бено да содржи: 

1. називот и седиштето на организацијата на 
здружениот труд, 

2. видовите на семе што ќе ги произведува 
(житни, фуражни, индустриски, градинарски и др. 
култури) и големината на површината за секој вид, 
а за елитно семе од кои видови, големината на 
површините и името и презимето на стручњакот-
селекционер. За производство на шумско семе да 
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се наведат признатите семенски плантажи, семен-
ски насади, групи и единични стебла од кои ќе се 
произведува семето, 

3. дали ќе врши доработка на семе и од кои 
видови, 

4. името и презимето на стручњакот што ќе 
работи на производството и доработката на семе, 
неговата школска подготовка и специјализација 
(видот на соци јализаци јата , каде специјализира л 
и кога), 

5. какви објекти и опрема има и тоа одделно 
за производство на семе и одделно за доработка 
на семе, и 

6. на кој начин ја има обезбедена стручната и 
здравствената контрола над производството на семе. 

Член 24 
Регистарот на производители и ,регистарот па 

доработувачи на семе ги води Републичкиот секре-
таријат за земјоделство и шумарство. 

Републичкиот секретар за земјоделство и шу-
марство ќе донесе решение за запишување во ре-
гистарот на производители на семе, односно на до-
работувачи на семе за секоја организација на здру-
жен труд што поднела пријава и ги исполнува про-
пишаните услови. 

Со право да се занимава со производство одно-
сно со доработка на семе организацијата на здру-
жениот труд се здобива со денот на запишувањето 
во регистарот. 

Запишувањето и промените во регистарот се 
објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Член 25 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство утврдува дали одделна организација на 
здружен труд ги исполнува условите од членовите 
20 и 21 на овој закон, води евиденција на овие ор-
ганизации и нивниот список го објавува во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

Член 26 
Ако организацијата на здружениот труд запи-

шана во регистарот на производители односно во 
регистарот на доработувачи на семе, како и орга-
низацијата на здружениот труд внесена во списо-
кот од член 25 на овој закон, престане да ја врши 
дејноста или престане да исполнува некои од ус-
ловите пропишани со членовите 19, 20 и 21 на овој 
закон е должна за тоа да го извести писмено Ре-
публичкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство во рок од 30 дена од денот на настанатата 
промена. 

За организацијата на здружениот труд запи-
шана во регистарот на производители односно ре-
гистарот на доработувачи на семе, ако престане да 
ја врши дејноста односно да исполнува некои од 
пропишаните услови, републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство ќе донесе решение за 
бришење од регистарот на производители односно 
од регистарот на доработувачи на семе. 

Со денот на бришењето од регистарот органи-
зацијата на здружениот труд губи право да се за-
нимава со производство односно со доработка на 
семе. 

Член 27 
Ако организацијата на здружениот труд при 

вршењето на стручна контрола над производството 
на семе или при утврдувањето на квалитетот на 
семето постапи спротивно на одредбите на овој 
закон и прописите донесени врз основа на него, 
републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство може да донесе решение со кое ќе и го од-
земе правото на организацијата да врши стручна 
контрола или утврдување на квалитетот на семето 
за време од 1 до 5 години. 

V. - ПРОМЕТ НА СЕМЕ 
Член 28 

Сортно, селекционо и нормално семе може да 
стави во промет само организација на здружен труд 
која го произвела или доработила. 

Другите организации на здружен труд можат 
да се занимаваат со промет на семе на мало само 
во оригинално пакување на доработувачот. 

Организациите од став 1 и 2 на овој член тре-
ба да ги исполнуваат и општите услови за вршење 
на трговска дејност. 

Граѓанскоправните лица и граѓаните не смеат 
да стават семе во промет. 

Член 29 
Во промет може да се стави само сортно, се-

лекционо или нормално семе, како и дозволена ме-
шавина на разни сорти и видови земјоделско семе 
за кое е издадено уверение за апробација односно 
уверение за потеклото. 

Забранет е промет на несортно земјоделско се-
ме односно шумско семе кое не е селекционо или 
нормално. 

По исклучок, републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство може да дозволи ставање во 
промет на одделни видови несортно земјоделско се-
ме односно одделни видови шумско семе кое не е 
селекционо или нормално, доколку нема доволно 
таков вид сортно земјоделско односно селекционо 
или нормално шумско семе, односно мешавина на 
разни сорти и видови земјоделско семе. 

Член 30 
Семето што се става во промет мора да биде 

пакувано и п л о м б и р а н , а на амбалажата и кон 
отпратницата да има пропишана декларација. 

Под пакување и пломбирани на семе се под-
разбира секое затворање на амбалажата од кое 
може да се утврди дека тоа претставува оригинал-
но пакување. 

Како сортно односно селекционо семе не смее 
да се декларира семе кое не е признаено како 
такво. 

Член 31 
Пакувањето, пломбирањето и декларирањето 

на семето го врши организацијата на здружениот 
труд што го произвела односно доработила семето. 

Семето мора да одговара на квалитетот озна-
чен во декларацијата. 

За податоците означени во декларацијата од-
говорна е организацијата на здружениот труд што 
го ставила во промет семето. 

Преиспитувањето на 'ртливоста, влагата и 
здравствената состојба на семето, во изминатиот 
рок на важењето на декларацијата го врши соп-
ственикот на семето. 

Член 32 
Може да се увезува само сортно или нормално 

семе кое е снабдено со цертификат за квалитетот 
и уверение за сортноста (уверение за апробација), 
а за шумското семе уверение за потеклото, изда-
дени од овластени установи во земјата-извозник. 

Забранет е увоз на несортно семе. По исклучок, 
републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство може да дозволи увоз на несортно семе до-
колку нема доволно од тој вид сортно семе. 

Член 33 
Семе може да увезува и извезува само орга-

низација на здружен труд која има право да се 
занимава со производство или со доработка на се-
ме и која ги исполнува општите услови за вршење 
на надворешна трговска дејност. 

Семето од увоз го пакува, пломбира, декларира 
и става во промет увозникот, кој мора да биде 
запишан во регистарот на доработувачи на семе. 

За квалитетот на увезеното семе е одговорен 
увозникот. 
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Член 34 
Семето што се извезува мора да биде снабдено 

со цертификат од овластена организација на здру-
жен труд за испитување квалитетот на семето. 

Организацијата на здружен труд од претходни-
от став ја овластува републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство. 

Член 35 
Забранет е извоз на недоработено семе освен 

на семе произведено по барање на купувачот од 
домашен или негов изворен материјал. 

Член 36 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

научните и други организации на здружен труд 
што се занимаваат со унапредување на семенар^ 
ството кога произведуваат, увезуваат или извезуваат 
семе за свои наставни и научни цели. 

Семето од претходниот став не може да се ста-
ви во промет. 

VI. - НАДЗОР И КОНТРОЛА 

Член 37 
Надзор над спроведувањето на овој закон и 

прописите донесени врз основа на него, како и 
контрола на квалитетот на семето во однос на зем-
јоделското семе врши општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на земјоделската инс-
пекција, а во однос на шумското семе општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на шу-
марската инспекција. 

Член 38 
Земјоделскиот односно шумарскиот инспектор, 

покрај овластувањата што ги има според општите 
прописи, надлежен е и да: 

1. врши преглед на семето што се наоѓа к а ј 
организациите на здружениот труд што се зани-
маваат со производство, доработка, промет, увоз и 
извоз на семе, како и к а ј организациите на здру-
жениот труд, граѓанско-правните лица и граѓаните 
што користат семе во земјоделското односно шум-
ското производство, 

2. врши контрола дали овластените организации 
на здружениот труд при вршењето на стручна и 
здравствена контрола над производството на семе 
ги применуваат единствените методи, 

3. врши преглед на земјиштето, објектите, опре-
мата и соодветната документација на организациите 
на здружениот труд што се занимаваат со произ-
водство, доработка или промет на семе, како и во 
поглед на исполнувањето на пропишаните услови 
за запишување во регистарот на доработувачи на 
семе, 

4. зема мостри на семе од складишта, превозни 
средства и од други места и ги доставува под ш и ф -
ра на утврдена организација на здружен труд за 
анализа, 

5. нареди отстранување на неправилности во 
однос на квалитетот и другите услови што треба да 
ги исполнува семето, ако е тоа можно, 

6. нареди измена на декларацијата ако се утвр-
ди дека семето не е од декларираниот квалитет, а 
одговара на пропишаниот квалитет, 

7. забрани ставање во промет односно употреба 
на семе ако со анализа се утврди дека не одговара 
на пропишаниот квалитет, 

8. нареди, во итни случаи, во кои би настапи-
ла штета од општ интерес, преземање на мерки за 
спречување на штетата, 

9. привремено го одзема незаконски произве-
деното и ставеното во промет семе до завршувањето 
на прекршочната постапка, 

10. одземе и комисиски уништи семе кое граѓа-
нинот го ставил во промет, 

11. собира податоци и известувања од одго-
ворни лица, сведоци, вештаци и други лица кога 
е тоа потребно, и 

12. да презема и други мерки за кои е овластен 
со посебен пропис. 

Член 39 
Републичкиот орган на земјоделската односно 

шумарската инспекција врши контрола и надзор 
над: 

1. работата на овластените организации на здру-
жен труд за вршење на стручна и здравствена 
контрола над производството на земјоделско од-
носно шумско семе, 

2. работата на овластените организации на здру-
жен труд за испитување квалитетот на семето, 

3. производството на основно семе — елита и 
4. увозот и извозот на семе. 

Член 40 
Организации на здружен руд, граѓанско-прав-

ни лица и граѓани што користат семе за земјо-
делско односно шумско производство, можат да 
побараат земјоделскиот односно шумарскиот инс-
пектор да земе мостри на семе и да ги достави на 
утврдена организација на здружен труд за ана-
лиза. 

Организации на здружен труд ,граѓанско-прав-
ни лица и граѓани чија работа подлежи на надзор 
на земјоделскиот односно шумарскиот инспектор, 
должни се да му овозможат вршење на надзор и 
да му ја укажат потребната помош. 

Член 41 
Кога земјоделскиот односно шумарскиот инс-

пектор при вршењето на надзор ќе утврди дека 
прописот или мерката не се применети или непра-
вилно се применети, ќе нареди со решение утвр-
дената неправилност да се отстрани во определен 
рок, ако е тоа можно, односно ќе изрече управна 
мерка, ако е за тоа овластен. 

Жалбата против решението од претходниот 
став не го одлага извршувањето на решението. 

Земјоделскиот односно шумарскиот испектор, 
против чие решение е изјавена жалба, може по 
образложено барање да го одложи извршувањето 
на решението ако со тоа одлагање не се предизви-
ка штета која тешко може да се надомести. 

Член 42 
Анализа на мостри на семе земени од земјо-

делски односно шумарски инспектор може да вр-
ши организација на здружениот труд која ги ис-
полнува следните услови: 

1. да има на јмалку еден дипломиран земјодел-
ски односно шумарски инженер со најмалку една 
година специјализација во научна организација на 
здружен труд што се занимава со изучување на 
производството и селекција на семе, како и нај-
малку еден дипломиран земјоделски односно шу-
марски инженер со една година специјализација 
по заштита на растенијата или со над 3 години ис-
куство во заштита на растенијата, и 

2. да има лабораторија, сместена во одделна 
просторија, за анализа на сите видови семиња во 
поглед на здравствената состојба и на другите про-
пишани квалитетни својства, комплетно опремена 
со фрижидер, термофрижидер, термостат, апарат за 
'ртење, сушалка, микроскоп, бинокулар, прибор за 
земање на мостри, лупи, ваги (апсолутна, хектоли-
тарска и др.) и друга соодветна опрема. 

Организацијата на здружениот труд од прет-
ходниот став не може да врши анализа на соп-
ствено произведено односно доработено семе. 

Републичкиот секретар за земјоделство и шу-
марство со решение утврдува дали организацијата 
на здружениот труд ги исполнува условите од 
став 1 на овој член и објавува список на тие орга-
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низации во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Член 43 
Со анализата задолжително се контролира 

здравствената состојба, чистотата, 'ртливоста, енер-
гијата на 'ртливоста, влажноста и апсолутната те-
жина на семето. 

Анализа на семето се врши според единствена 
метода што ја пропишува републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство. 

Ќе се смета дека семето е од декларираниот 
квалитет ако при анализата се утврди дека семето 
отстапува од декларираниот квалитет во грани-
ците што ќе ги утврди републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство. 

Член 44 
Ако организацијата на здружениот труд не е 

задоволна со резултатот од анализата може, во рок 
од 15 дена до денот на соопштувањето на резулта-
тот од анализата, да бара од органот надлежен за 
работите на инспекцијата што ја зел мострата за 
анализа, дупликатот од мострата земена во исто 
време и на ист начин да го упати на супер-ана-
лиза на организација на здружен труд што ќе ја 
утврди републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство. 

Суперанализа на мострата може да бара и 
инспекторот што ја зел таа мостра. 

Ако резултатот од суперанализата не се сло-
жува со резултатот од анализата, меродавен е ре-
зултатот од суперанализата. 

Член 45 
Трошоците на организација на здружен труд 

за извршената анализа, по барање на земјодел-
скиот односно шумарскиот инспектор, паѓаат на 
товар на организацијата на здружениот труд што 
го ставила семето во промет, до колку со анализата 
се утврди дека семето не одговара на декларира-
ниот квалитет или дека не ги исполнува другите 
пропишани услови. 

Резултатот од суперанализата е меродавен и за 
поднесувањето на трошоците за анализата. 

Ако надлежниот орган на инспекцијата достави 
на анализа мостри на семе по барање на организа-
ција на здружен труд, граѓанскоправно лице или 
граѓанин, трошоците за таа анализа паѓаат на то-
вар на организацијата на здружениот труд, гра-
ѓанскоправното лице или граѓанинот. 

Член 46 
До колку општинскиот орган на управата, над-

лежен за работите на земјоделската односно шу-
марската инспекција, не изврши некоја од работи-
те од својата надлежност, таа работа ќе ја извр-
ши републичкиот орган на управата, надлежен за 
работите на земјоделската односно шумарската ин-
спекција, на сметка на општинскиот орган што бил 
должен да ја изврши таа работа. 

VII. - КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
Со парична казна од 20.000 до 100.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд ако: 

1. за земјоделско и шумско производство не 
употреби сортно или дозволено несортно земјо-
делско семе односно селекционо или нормално 
шумско семе (член 4 став 1), 

2. се занимава со производство или со дора-
ботка на семе, а не е запишана во регистарот на 
производители односно во регистарот на доработу-
вачи на семе (член 6), 

3. за производство на сортно семе употреби 
семенски материјал кој не одговара на катего-
риите од член 8 на овој закон и кој не е произве-
ден под стручна контрола (член 9), 

4. стави во промет или користи за сопствени 
потреби недоработен«) семе (член 12), 

5. стави во промет или користи за сопствени 
потреби семе со неутврден квалитет, како и семе 
чиј квалитет не одговара на пропишаните норми 
за квалитетот (член 13 и 14), 

6. во пропишаниот рок не го извести надлеж-
ниот орган дека престанала да исполнува некои од 
условите од член 19, 20 и 21, 

7. врши стручна и здравствена контрола над 
производство на семе односно го утврдува квали-
тетот на семето, а не е во списокот на овластените 
организации (член 25),, 

8. се занимава со промет, увоз и извоз на семе, 
а семето не го произвела односно доработила (член 
28 и 33), 

9. стави во промет несортно семе и мешавина на 
разни сорти и видови на земјоделско семе што не 
се дозволени односно шумско семе што не е се-
лекционо или нормално, или ако стави во промет 
семе за кое не е издадено уверение за апробација 
односно за потеклото (член 29), 

10. стави во промет семе кое не е никако или 
не е прописно пакувано и пломбирано или кое 
нема пропишани декларации или ако декларира 
како сортно или селекционо семе кое не е при-
знаено како такво (член 30), 

11. стави во промет семе чиј квалитет не од-
говара на означениот во декларацијата (член 31), 

12. увезе сортно семе кое нема цертификат за 
квалитетот и уверение за сортноста или ако увезе 
несортно семе кога тоа не е дозволено (член 32), 

13. увезеното семе го пакува, пломбира и де-
кларира, а не е запишана во регистарот на дора-
ботувачи на семе (член 33 став 2), 

14. извезе семе кое нема цертификат од овла-
стена организација за утврдување на квалитетот 
или кое е ^доработено, кога тоа не е дозволено 
(член 34 и 35), 

15. неовластено издаде цертификат за семе кое 
се извезува (член 34 став 2), и 

16. врши анализа на семе, а за тоа не ги испол-
нува пропишаните услови односно не е утврдена од 
републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство (член 42 став 3). 

За стопански престап од претходниот став ќе се 
казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари од-
говорното лице во организацијата на здружениот 
труд. 

Член 48 

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 
се казни за прекршок организација на здружен 
труд ако: 

1. не изврши стручна и здравствена контрола 
над производството на семе според единствена ме-
тода (член 10, став 5), 

2. во одредениот рок не ја извести за сеидбени-
те површини, видот, сортата и категоријата на се-
мето организацијата на задружениот труд која 
врши стручна и здравствена контрола над произ-
водството на семе (член 11), 

3. семето за сопствена потреба не го означи 
на виден начин од која партија потекнува, со ре-
ден број на пакувањата во партијата и со бројот 
на извештајот за утврден квалитет (член 12 став 3), 

4. на земјоделскиот односно шумарскиот инс-
пектор не му овозможи вршење на надзор или 
не му даде потребни податоци (член 40 став 2), и 

5. врши анализа на сопствено произведено и 
доработено семе (член 42 став 2). 
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За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни, со парична казна од 500 до 2.000 динари, 
одговорното лице во организацијата на здружениот 
труд. 

Член 49 
Со парична казна од 200 до 3.000 динари ќе се 

казни за прекршок граѓанскоправно лице или гра-
ѓанин ако: 

1. на подрачјето што ќе го одреди собранието 
на општината не користи семе за земјоделско про-
изводство кое одговара на квалитетот и другите 
пропишани услови (член 4 став 2), 

2. стави семе во промет (член 28 став 4), и 
3. на земјоделскиот односно шумарскиот инс-

пектор не му дозволи вршење на надзор или не 
му ги даде потребните податоци (член 40 став 2). 

VIII. - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 50 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за: 

1. образецот на регистарот на производители и 
регистарот на доработувачи на семе и за начинот 
на водење на тие регистри (член 24), и 

2. податоците што треба да ги содржат декла-
рациите (член 30). 

Член 51 
Организациите на здружениот труд што со 

занимаваат со производство и доработка на семе 
се должни во рок од една година од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон своето работење да 
го прилагодат кон одредбите од овој закон. 

Доколку организациите на здружениот труд 
не го усогласат своето работење во рокот опреде-
лен со претходниот став, не можат да се зани-
маваат со овие дејности. 

Член 52 
Семето чие производство е започнато според 

прописите што важеле до влегувањето во сила на 
овој закон, може да биде во промет и може да се 
користи најдоцна до 31 декември 1974 година. 

Член 53 
Домашните и странските сорти семе што се 

прошириле во производството до влегувањето во 
сила на овој закон и кои се признати врз основа 
на прописите што биле во сила до 31. XII. 1971 
година, се сметаат како признати и според овој 
закон. 

Член 54 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за условите под кои 
работните организации можат да произведуваат и 
доработуваат семе („Службен весник на СРМ" бр. 
36/66) и Упатството за начинот на водење на ре-
гистарот на производители на семе и регистарот 
на доработувачи на семе, како и постапката за упис 
во регистарот („Службен весник на СРМ" број 
7/67). 

Член 55 
Сите предмети започнати пред влегувањето во 

сила на овој закон ќе бидат окончани според про-
писите што важеле до неговото влегување во 
сила. 

Член 56 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", 

174., 

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ФИЛМОТ 

Се прогласува Законот за филмот, што Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија го 
донесе на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 27 април 1973 година, и на седницата на 
Просветно-културниот собор, одржана на 26 април 
1973 година. 

Број 03-1262 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

ЗАКОН ЗА ФИЛМОТ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се регулираат: положбата на до-

машниот филм, условите за производство, промет 
и прикажување на филмови и чувањето на ф и л -
мови и филмски материјал. 

Член 2 
Филмовите со посебно уметничко, културно, 

научно, историско и друго општествено значење 
ршаат посебен третман и уживаат општествена 
заштита. 

Член 3 
Производството, прометот, прикажувањето и 

чувањето на филмови и филмски материјал се деј-
ности од посебен општествен интерес. 

Член 4 
Републиката учествува во обезбедувањето на 

услови за унапредување производството на до-
машниот филм и за подобрување на условите за 
прикажување на филмови. 

Општините го помагаат производството на до-
машниот филм и подобрувањето на условите за 
прикажување на филмови. 

Член 5 
Работи од посебен општествен интерес во обла-

ста на филмот се: 
— донесување на програма за производство на 

филмови, 
— одлучување за ставање во промет на произ-

ведените филмови, 
— донесување на програма за промет на ф и л -

мови, 
— донесување на програма за прикажување на 

филмови. 
Член 6 

Заради остварување на општествено влијание 
во областа на филмот, во управувањето со рабо-
тите од посебен општествен интерес во организа-
циите на здружениот труд што се занимаваат со 
производство, промет, прикажување и чување на 
филмови, учествуваат и претставници на заинте-
ресирани организации на здружениот труд и други 
организации и на општествено-политичките заед-
ници (претставници на општествената заедница). 

Член 7 
Со статутот на организацијата на здружениот 

труд во областа на филмот се определуваат орга-
ните, организациите на здружениот труд и другите 
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организации и бројот на претставниците на оп-
штествената заедница што тие ги именуваат однос-
но делегираат. 

Бројот на претставниците на општествената за-
едница не може да биде помал од една половина од 
вкупниот број на членовите на органот на упра-
вувањето. 

Одлука за работите од член 5 може да се до-
несе ако за неа гласале повеќе од половината од 
вкупниот број на претставниците на општестве-
ната заедница. 

Член 8 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија дава согласност на одредбите на статутот 
на организацијата на здружениот труд која се за-
нимава со производство на филмови, што се одне-
суваат на работите од член 5, алинеја 1 и 2 и на 
учеството на претставниците на општествената за-
едница во одлучувањето по тие работи. 

Општинското собрание дава согласност на од-
редбите на статутот на организацијата на здруже-
ниот труд која се занимава со промет и прикажу-
вање на филмови што се однесуваат на работите 
од член 5, алинеја 3 и 4 и на учеството на прет-
ставниците на општествената заедница во одлучу-
вањето по тие работи. 

Член 9 
Јавно можат да се прикажуваат увезени ф и л -

мови за кои е дадено одобрение за јавно прика-
жување. 

Домашниот филм може јавно да се прикажува 
ако за него е донесена одлука за ставање во про-
мет. 

И. ДОМАШЕН ФИЛМ 

Член 10 
Како домашен филм се смета филм произведен 

од еден или повеќе домашни производители со н а ј -
малку еден домашен автор и со поголем број до-
машни филмски работници. 

Член 11 
Домашен филм се смета и филм произведен од 

домашен производител во соработка со странски 
производител под следните услови: 

— ако во производството на филмот рамно-
правно учествувале домашни автори и филмски 
работници, 

— ако филмот е изработен на еден од јазиците 
на народите или народностите на Југославија и 

— ако домашниот производител учествувал во 
финансирањето со најмалку една третина од чи-
нењето на филмот. 

Член 12 
Како домашен филм се смета и филм произ-

веден од домашен производител во соработка со 
производител од земја со која постои билатерал-
на спогодба за соработка во областа на филмот, до-
колку ги исполнува условите предвидени со таа 
спогодба. 

Член 13 
Републичкиот секретаријат за култура, по ба-

рање од домашниот производител на филм утвр-
дува дали тој филм се смета за домашен во смисла 
на овој закон. 

Член 14 
Заради заштита на домашниот филм, произ-

водителите на филмови, организациите на здру-
жениот труд што се занимаваат со промет и при-
кажување на филмови и телевизијата, со опште-
ствен договор ги определуваат условите за соодвет-
на застапеност на домашните филмови, за термин -
ското усогласување на прикажувањето на филмови 
преку телевизијата, како и за други прашања од 
заеднички интерес. 

Општествениот договор го склучуваат Сојузот 
на синдикатите на Македонија, Стопанската комора 
на Социјалистичка Република Македонија, Друш-
твото на филмските работници и Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Ш. ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ 

Член 15 
Со производство на филмови се занимаваат ор-

ганизации на здружен труд кои се регистрирани за 
вршење на таа дејност. 

Со производство на филмови можат да се за-
нимаваат и работни заедници на самостојни филм-
ски работници доколку ги исполнуваат условите 
предвидени со овој закон. 

Член 16 
Организациите на здружениот труд и работни-

те заедници на самостојните филмски работници 
(производители на филмови) можат да се занима-
ваат со производство на филмови доколку ги ис-
полнуваат следните услови: 

— да имаат програма за производство на фил-
мови, 

— да имаат обезбедени средства за остварува-
ње на програмата, 

— да имаат обезбедено филмски работници за 
реализација на филмските проекти предвидени со 
програмата. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на културата, оценува дали се исполнети 
условите од претходниот став. 

Член 17 
Филмски работници во смисла на овој закон 

се сметаат работниците кои професионално однос-
но стручно се занимаваат со: пивушање на сцена-
рија, режија на филм, шампонирање на музика за 
филм, снимање на слика и снимање на тон, сце-
нографија, костимограф^ а, правење маски, филм-
ска глума, монтажа на тон, организација на филм-
ско производство и графичко-аниматорски работи 
(цртан и кукла филм). 

Член 18 
Работна заедница на самостојни филмски р а -

ботници можат да основаат филмски работници кои 
својот труд и своите средства ги здружуваат за 
производство на филмови и кои самостојно ја вр-
шат својата професионална дејност како единстве-
но или главно занимање. 

Работна заедница на самостојни филмски ра-
ботници може да се основе за производство на еден 
или повеќе филмови. 

Работната заедница на самостојните филмски 
работници може да ги здружи своите средства и 
работа со организација на здружен труд за произ-
водство на филмови. 

Член 19 
Работна заедница на самостојни филмски ра-

ботници се основа со договор во писмена форма со 
кој особено се определува: 

— дејноста и програмата за работа на работ-
ната заедница, 

— правата и обврските на членовите на работ-
ната заедница, 

— начинот на остварување на самоуправните 
права на самостојните филмски работници, 

— начинот на формирање и распределба на 
вкупниот доход, 

— овластеното лице што ќе ја застапува ра-
ботната заедница и 

— престанокот на важноста на договорот. 
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Член 20 
Филмските работници здружени во работна -за-

едница на самостојни филмски работници ги оства-
руваат своите самоуправни права со непосредно 
учество во одлучувањето или преку органите на 
работната заедница определени со договорот. 

Член 21 
Работната заедница на самостојни филмски ра-

ботници има својство на правно лице. 

Член 22 
Работната заедница на самостојни филмски ра-

ботници престанува: 
— кога ќе ја реализира програмата заради која 

е основана, 
— кога ќе се раскине договорот со кој е осно-

вана и 
— во други случаи предвидени со договорот или 

со други прописи. 
Член 23 

Работната заедница на самостојни филмски ра-
ботници може да користи дел од општествените 
средства наменети за помагање производството на 
филмови откако филмот што го произвела е ста-
вен во промет. 

Член 24 
Странски производител на филмови може на 

територијата на Социјалистичка Република Маке-
донија да снима филмови само врз основа на по-
себно одобрение што го издава Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи. 

Решението со кое се одбива барањето за сни-
мање на филмови не мора да биде образложено. 

Филмскиот материјал снимен без одобрение или 
спротивно на издаденото одобрение, органот од 
став 1 на овој член може да го одземе или уни-
шти. 

IV. ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ 
Член 25 

Со промет на филмови можат да се занима-
ваат организации на здружен труд регистрирани за 
вршење на таа дејност. 

Член 26 
Домашен филм може да се извезе само ако за 

него е донесена одлука за ставање во промет. 
Увозот и извозот на филмови се смета за 

надворешно-трговска дејност. 
Со увоз на филмови се занимаваат само орга-

низации на здружен труд регистрирани за вршење 
на таа дејност. 

V. П Р И К А Ж У В А Њ Е НА ФИЛМОВИ 
Член 27 

Со јавно прикажување на филмови можат да 
се занимаваат организации на здружен труд ре-
гистрирани за вршење на таа дејност. 

Јавно прикажување на филмови се смета и 
прикажувањето на филмови на телевизија. 

Член 28 
Организациите на здружен труд можат јавно 

да прикажуваат филмови ако објектите во кои 
се прикажуваат филмовите исполнуваат опреде-
лени градежни, кинотехнички и хигиено-технички 
услови и стандарди со кои се обезбедува квалитет-
на проекција на филмот. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на културата, оценува дали се исполнети 
условите од претходниот став. 

Ако организацијата на здружениот труд не ги 
исполнува условите за прикажување на филмови, 
органот од претходниот став ќе го забрани прика-
жувањето на филмови до исполнувањето на опре-
делените услови. 

Член 29 
Одлука за ставање во промет на домашен филм 

произведен од организација на здружен труд до-
несува органот на управувањето на организа-
цијата. 

Одлука за ставање во промет на домашен филм 
произведен од работна заедница на самостојни 
филмски работници донесува работната заедница 
во согласност со Комисијата од член 30, став 2. 

Член 30 
Увезен филм и филм произведен во соработ-

ка со странски производител кој не се смета за 
домашен филм може јавно да се прикажува ако 
е издадено одобрение за јавно прикажување. 

Одобрението од претходниот став го издава 
Републичката комисија за преглед на филмови во 
состав на Републичкиот секретаријат за култура 
(Републичка комисија). 

За одбивање на барањето за издавање одобре-
ние за јавно прикажување на увезен филм Коми-
сијата ги известува соодветните органи на другите 
републики и покраини. 

Член 31 
Републичката комисија: 
— врши преглед и дава одобрение за јавно 

прикажување на увезените филмови и на филмо-
вите произведени во соработка со странски произ-
водители кои не се сметаат за домашни филмови, 

— одлучува за ограничување прикажувањето 
на филмовите од претходниот став за лица помла-
ди од 16 години, 

— одлучува кои филмови имаат посебно умет-
ничко, културно, научно, историско и друго опште-
ствено значење. 

Член 32 
Не можат да бидат јав,но прикажувани ф и л -

мови : 
— чија содржина е насочена против општестве-

но-политичкото уредување на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија, против мирот и 
пријателството на народите или против човечноста, 

— чија содржина ја навредува честа и угле-
дот или е насочена против братството и единство-
то на народите и народностите на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, 

— чија содржина го навредува јавниот морал 
и штетно влијае врз воспитувањето на младината. 

Член 33 
Филмовите за кои е донесена одлука за става-

ње во промет, односно одобрение за јавно прика-
жување во другите републики и покраините можат 
да се прикажуваат и на територијата на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 34 
На територијата на Социјалистичка Република 

Македонија јавно се прикажуваат само филмови 
титлувани односно синхронизирани на македонски 
јазик. 

Во местата во кои живеат народности можат 
јавно да се прикажуваат филмови титлувани од-
носно синхронизирани и на јазиците на народнос-
тите. 

VI. ЧУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ И ФИЛМСКИ 
МАТЕРИЈАЛ 

Член 35 
Имателите на филмови и филмски материјали 

се должни да го обезбедат нивното трајно чување 
и одржување. 
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Член 36 
Филмовите и филмскиот материјал од посебно 

уметничко, културно, научно, историско и друго 
општествено значење се чуваат во кинотека. 

Член 37 
Производителите на филмови се должни вед-

наш по произведувањето на филмот да и достават 
на хипотеката бесплатно најдобра копија. 

Организациите на здружениот труд за промет 
на филмови се должни да и предадат на киноте-
ката бесплатно најдобра копија од секој увезен 
филм веднаш по истекот на лиценцата на филмот, 
освен ако со договорот за набавка на филмот 
предавањето на копија не е предвидено. 

Имателите на филмови од посебно историско, 
уметничко, културно и научно значење се долж-
ни, по барање од хипотеката, да достават податоци 
за филмовите и за мерките преземени за нивното 
чување, како и да и дозволат да изврши копира-
ње на соодветен филм, со договорен надоместок. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 
Со парична казна од 30.000 до 50.000 динари 

ќе се казни за прекршок производител кој ќе сни-
ми филм, а не е регистриран за производство на 
филмови (член 15). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице со казна од 3.000 до 5.000 ди-
нари. 

Член 39 
Со парична казна од 30.000 до 40.000 динари ќе 

се казни за прекршок правно лице кое ќе увезе 
филм, а не е регистрирано за вршење на таа деј-
ност (член 26). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице со парична казна од 3.000 до 
4.000 динари. 

Член 40 
Со парична казна од 10.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок правно лице што јавно ќе 
прикаже филм, а не ги исполнува условите од 
член 28 на овој закон. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице со казна од 1.000 до 3.000 ди-
нари. 

Член 41 
Со парична казна од 15.000 до 40.000 динари 

ќе се казни за прекршок правно лице кое јавно 
прикажува филм за кој не е донесена одлука, од-
носно издадено одобрение (член 29 и 30). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице со парична казна од 3.000 до 
4.000 динари. 

Член 42 
Со парична казна од 5.000 до 15.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд или друго правно лице кое ќе прикаже филм 
што не е титлуван на македонски јазик. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице со парична казна од 500 до 
1.500 динари. 

Член 43 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок производител на домашен 
филм или увозник на странски филм ако копие од 
филмот не и предаде на кинотеката (член 37). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице со парична казна од 500 до 
1.000 динари. 

Член 44 
За прекршоците од став 1 на членовите 38, 39, 

40, 41 и 42, покрај казната за прекршок, може да 
се изрече и заштитна мерка одземање на имотната 
корист. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
До формирањето на кинотека на Социјалистич-

ка Република Македонија, работите од член 36 и 
37 став 3 ги врши Архивот на Македонија. 

Член 46 
Одредбите од член 34 на овој закон ќе се 

применуваат од 1 јануари 1977 година. 

Член 47 
Организациите што се занимаваат со производ-

ство, промет и прикажување на филмови, се долж-
ни својата работа да ја усогласат со одредбите на 
овој закон во рок од 6 месеци по неговото влегу-
вање во сила. 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Ј 7 Ѕи 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 

Се прогласува Законот за наплата на побару-
вањата на организациите на здружениот труд во 
областа на здравството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 април 1973 година, и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 25 април 1973 година. 

Број 03-1265 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува наплатата на поба-

рувањата на организациите на здружениот труд 
во областа на здравството (здравствени работни ор-
ганизации) за укажана неопходна и друга меди-
цинска помош на лица што се должни во целост 
или делумно да платат надоместок за таа помош 
(лице-обврзник за плаќање) односно на лица за 
кои надоместокот во целост или делумно го пла-
ќа самоуправна интересна заедница или општини-
те и Републиката (организација — обврзник за 
плаќање). 

Член 2 
Здравствената работна организација што ја 

укажала медицинската помош ќе побара од лицето 
— обврзник за плаќање односно од организацијата 
— обврзник за плаќање во рок од 8 дена од доста-
вувањето на пресметката на трошоците да го пла-
ти надоместокот за таа помош. 
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II. НАДОМЕСТОК ЗА У К А Ж А Н А НЕОПХОДНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

Член 3 
Ако л,ицето — обврзник за плаќање на кое му 

е укажана неопходна медицинска помош односно 
неговиот родител или старател, ако лицето е ма-
лолетно или деловно неспособно, не го исплати 
надоместокот за таа помош во рокот од член 2 
на овој закон, здравствената работна организација 
има право да бара исплатата да се изврши од 
средствата на општината, на чие подрачје лицето 
има живеалиште, а за лицето чие живеалиште не 
може да се утврди — од средствата на Републи-
ката. 

Под неопходна медицинска помош во смисла на 
овој закон се подразбира помош укажана на забо-
лено лице што е неопходна заради спречување на-
тамошното влошување на здравјето на тоа лице. 

Член 4 
Во случајот од член 3 на овој закон, здрав-

ствената работна организација може во рок од 30 
дена од изминувањето на рокот од член 2 на овој 
закон да поднесе до општинскиот орган на упра-
вата, надлежен за работите на здравството однос-
но до Републичкиот секретаријат за здравство и 
социјална политика, барање за надоместување на 
трошоците за укажаната неопходна медицинска 
помош. 

Кон барањето од претходниот став здравстве-
ната работна организација приложува: доказ де-
ка лицето не е здравствено осигурено ни целосно 
ни делумно по никаков основ, доказ дека од него 
е барана исплата на надоместокот за укажаната му 
медицинска помош односно дека не може да се 
утврди неговото живеалиште, медицинска доку-
ментација за видот на заболувањето и пресметка 
на трошоците за укажаната неопходна медицинска 
помош. 

По исклучок од став 2 од овој член, како до-
каз дека лицето не е здравствено осигурено, ни це-
лосно, ни делумно, по никаков основ, служи и пис-
мената изјава на лицето. 

Член 5 
Исплатата на надоместокот од член 4 став 1 

на овој закон општинскиот орган на управата, на-
длежен за работите на здравството односно Репуб-
личкиот секретаријат за здравство и социјална по-
литика, ќе ја изврши во рок од 15 дена од прие-
мот на барањето. 

Член 6 
Ако општинскиот односно републичкиот ор-

ган од член 5 на овој закон не ја изврши испла-
тата на надоместокот во рокот од истиот член на 
овој закон, здравствената работна организација 
може да издаде платен налог на товар на средства-
та на општината односно Републиката. 

Ако односниот орган од претходжиот став не 
го исплати надоместокот во рок од 8 дена од прие-
мот на платниот налог ниту во истиот рок из-
јави приговор, платниот налог станува извршен. 

Ако против платниот налог е изјавен приговор, 
здравствената работна организација своето поба-
рување од платниот налог може да го остварува 
преку надлежниот суд. Постапката пред судот е 
итна. 

Член 7 
По предлог од здравствената работна органи-

зација, службата на општественото книговодство, 
ка ј која се водат средствата на општината однос-
но Републиката, врз основа на извршниот платен 
налог врши присилна наплата со преведување на 
износот од платниот налог од сметката на општи-
ната односно Републиката на сметката на здрав-
ствената работна организација. 

Член 8 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на здравството што го исплатил надоме-
стокот во смисла на член 3 на овој закон, може 
да издаде платен налог на товар на лицето за кое 
е извршена исплатата. 

Член 9 
Ако лицето од член 3 на овој закон не го пла-

ти надоместокот во рок од 8 дена од приемот на 
платниот налог ниту во истиот рок из јави приго-
вор, платниот налог станува извршен. 

Врз основа на извршениот платен налог оп-
штината врши присилна наплата од лицето според 
прописите за придонесите и даноците на граѓаните. 

Ако против платниот налог е изјавен приго-
вор, општината своето побарување може да го 
оствари преку надлежниот суд. Постапката пред 
судот е итна. 

Ш. НАДОМЕСТОК ЗА У К А Ж А Н А ДРУГА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

Член 10 
Ако лицето на кое му е укажана медицинска 

помош што не е неопходна во смисла на член 3 
од овој закон односно неговиот родител или ста-
рател, ако лицето е малолетно или деловно не-
способно, не го исплати надоместокот за таа помош 
во рокот од член 2 на овој закон, здравствената ра-
ботна организација може да побара од општин-
скиот орган на управата, надлежен за работите на 
финансиите, да издаде платен налог на товар на 
тоа лице. 

Кон барањето од претходниот став здравстве-
ната работна организација приложува доказ дека 
е од лицето барана исплата на надоместокот, меди-
цинска документација за видот на заболувањето и 
пресметка на трошоците за укажаната медицинска 
помош. 

Член 11 
Ако лицето од член 10 на овој закон не го 

плати надоместокот во рок од 8 дена од приемот 
на платниот налог ниту во истиот рок изјави при-
говор платниот налог станува извршен. 

Член 12 
Врз основа на извршниот платен налог оп-

штинскиот орган на управата, надлежен за рабо-
тите на финансиите, врши присилна наплата спо-
ред прописите за придонесите и даноците на гра-
ѓаните и наплатениот износ го преведува на смет-
ката на здравствената работна организација за чи-
ја сметка е извршена наплатата. 

Ако против платниот налог е изјавен приговор, 
општинскиот орган на управата, надлежен за ра-
ботите на финансиите, предметот и го враќа на 
здравствената работна организација, која своето 
побарување може да го остварува преку надлеж-
ниот суд. Постапката пред судот е итна. 

IV. НАДОМЕСТОК ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 
ШТО ГО ИСПЛАТУВА ОРГАНИЗАЦИЈА - ОБ-

В Р З Н И К ЗА П Л А Ќ А Њ Е 

Член 13 
Ако организацијата — обврзник за плаќање не 

го плати надоместокот во рокот од член 2 на овој 
закон, здравствената работна организација може 
да издаде платен налог на нејзин товар. 

Ако организацијата — обврзник за плаќање не 
и го плати надоместокот на здравствената работна 
организација во рок од 8 дена од приемот на плат-
ниот налог ниту во истиот рок изјави приговор, 
платниот налог станува извршен. 
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Член 14 
По предлог од здравствената работна органи-

зација, службата на општественото книговодство, 
к а ј која се водат средствата на организацијата — 
обврзник за плаќање, врз основа на извршниот 
платен налог врши присилна наплата со преведу-
вање на износот од платниот налог од сметката на 
организацијата — обврзник за плаќање на сметката 
на здравствената работна организација. 

Ако против платниот налог е изјавен приговор, 
здравствената работна организација своето поба-
рување може да го остварува преку надлежниот 
суд. Постапката пред судот е итна. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 15 
Членовите од 3 до 9 на овој закон ќе се при-

менуваат и на ненаплатените побарувања за ука-
жана неопходна медицинска помош пред влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

176, 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ГРОБИШТАТА 

Се прогласува Законот за гробиштата, 
што Собранието на Социјалистичка Републи-

ка Македонија го донесе на седницата на Репу-
бличкиот собор, одржана на 27 април 1973 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржа-
на на 27 април 1973 година. 

Број 03-1263 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

ЗАКОН ЗА ГРОБИШТАТА 
Член 1 

Гробишта во смисла на овој закон, се земји-
шта кои служат за закоп на умрените, како и зем-
јишта на кои постојат видливи знаци за закопу-
вање на умрените. 

Член 2 
Гробишта се определуваат на места предви-

дени со урбанистичкиот план или на места опре-
делени со посебна одлука на општината. 

Гробишта не можат да се определат на сани-
тарно заштитно подрачје на кое се наоѓа или се 
предвидени јавни објекти за снабдување со вода 
за пиење. 

Големината на просторот за нови гробишта 
треба да обезбеди закоп на умрените за време на ј -
малку од 30—50 години, зависно од порастот на 
населението и процентот на смртноста. 

Члец 3 
Гробишта, по правило, се определуваат за се-

кое населено место. 

Член 4 
Од санитарни и други особени причини, а по 

предлог на заинтересираниот орган, установа или 
организација, во едно населено место можат да 
се определат и посебни гробишта. 

Член 5 
Употребата на гробиштата престанува кога оп-

штината ќе утврди дека нема повеќе место за за-
коп или ако е тоа нужно од санитарни односно 
урбанистички причини. 

Член 6 
Гробиштата на кои се врши закоп на умре-

ните можат да се користат за нова намена по ис-
тек на 20 години од престанокот на закопувањето 
ако е земјиштето суво, а по истек на 30 години 
ако е земјиштето влажно. 

Роковите од претходниот став може да се 
скратат ако гробиштата се користат за паркови. 

Член 7 
Гробиштата сс изградуваат, уредуваат и одр-

жуваат во согласност со урбанистичките и сани-
тарните прописи и на начин предвиден со пропис 
на општината. 

Член 8 
Во местата во кои живеат припадници на раз-

ни вероисповести, на гробиштата се определува 
дел за секоја вероисповест. 

Деловите од претходниот став се издвојуваат 
на погоден начин со озеленување. 

Член 9 
Закоп на умрените се врши само на гробишта. 
По исклучок, по одобрение на надлежниот ор-

ган на општината, закоп на умрен може да се из-
врши и на друго место. 

Член 10 
На гробиштата, освен гробовите, гробниците, 

надгробните споменици и надгробните знаци, мо-
жат да се градат само објекти за санитарна и тех-
ничка служба на гробиштата и мртовечница за чу-
вање на умрените до закопот. 

Во рок од три години општините се должни да 
изградат мртовечница во населените места пого-
леми од 20.000 жители. 

Општините можат да одлучат да се изгради 
мртовечница и во други населени места. 

Во местата каде што постојат услови за тоа, 
општините можат да осниваат крематориум. 

Член 11 
Закоп на умрените се врши преку мртовечни-

цата. 
Доколку закопот на умрениот не е извршен 

порано, останките на умрениот се пренесуваат во 
мртовечницата најдоцна 12 часа од часот кога на-
стапила смртта. 

Пренесување во мртовечницата не е задолжи-
телно во времето од 20 часот дента кога настапила 
смртта па до 6 часот наредниот ден. 

Кога закопот го организираат општествено-
политички заедници, останките на умрениот мо-
жат да бидат изложени на одредено место надвор 
од гробиштата заради укажување на почести. 

Член 12 
Употребата на гробиштата се регулира со про-

пис на општината. 
Со гробиштата се управува врз основа на пра-

вилата што ги донесува општината односно орга-
нот или организацијата што таа ќе ја задолжи. 

Содржината на правилата од претходниот став 
ја утврдува општината во зависност од големи-
ната и карактерот на населеното место. 

Член 13 
Со влегувањето во сила на овој закон, пре-

станува да в а ж и Законот за гробиштата („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 34/60 и „Службен весник 
на СРМ" бр. 17/65). 

Во рок од 6 месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, општините ќе ги усогласат 
своите прописи за уредување, одржување, упра-
вување и употреба на гробиштата со одредбите на 
овој закон. 
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Член 14 
Одредбите од член 10 и 11 на овој закон не-

посредно ќе се применуваат. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

177 
"брз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВР-
СКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДЕПОЗИТ ПРИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И 

СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за ослободување од обврс-
ката за полагање на депозит при инвестициони 
вложувања во определени нестопански инвести-
ции од областа на културата и социјалната деј -
ност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 април 1973 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
27 април 1973 година. 

Број 03-1261 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВР-
СКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДЕПОЗИТ ПРИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И 

СОЦИЈАЛНАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Во Законот за ослободување од обврската за 

полагање на депозит при инвестициони вложува-
ња за определени нестопански инвестиции од об-
ласта на културата и социјалната дејност („Служ-
бен весник На СРМ", бр. 40/72), називот на Зако-
нот се менува и гласи: „Закон за ослободување од 
обврската за полагање на депозит при инвести-
циони вложувања за определени нестопански и 
непроизводни инвестиции". 

Член 2 
Во член 1, по став 1 се додава нов став, кој 

гласи: 
„Инвеститорите на вложувањата во нестопански 

и непроизводни инвестиции во 1973 година можат 
да бидат ослободени од обврската за полагање на 
депозит и тоа: 

— за изградба на магацински простор, 
— за изградба на продажни и сместувачки ка-

пацитети за промет со земјоделско-прехранбени 
производи, 

— за проширување на трговската мрежа на 
село, 

— за набавка на оружје и средства за врски 
за народната одбрана и органите за внатрешни ра-
боти". 

Ставот 2, кој станува став 3, се менува и гла-
си: 

„За ослободувањето од обврската за полагање 
на депозит за одделни објекти од став 1 и 2 на 
овој член, по барање на корисниците, одлучува 
Извршниот совет". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а одредби-
те на член 2 ќе се применуваат од 1 јануари 1973 
година. 

178. 
^Врз основа на член 19 од Законот за Републич-

киот фонд за кредитирање на побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 24/66, 11/72 и 40/72), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 27 април 1973 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 27 април 1973 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИ-
РАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИ-

ТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
КРАИШТА ЗА 1972 ГОДИНА 

1. Се одобрува Завршната сметка на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта за 1972 
година, што ја донесе Управниот одбор на Репу-
бличкиот фонд за кредитирање на побрзиот сто-
пански развиток на недоволно развиените краишта 
на седницата одржана на 27 март 1973 година. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1266 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

^7,9, 
Врз основа на член 123 и 135 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 
27 април 1973 година, и на седницата на Стопан-
скиот собор, одржана на 27 април 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОВНАТА БАНКА 
ПРЕКУ КОЈА ЌЕ СЕ КОРИСТИ КРЕДИТОТ 
ВО ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ И ЗА ОВЛА-
СТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР 
ЗА ФИНАНСИИ ДА ГИ СКЛУЧИ ДОГОВО-

РИТЕ ЗА КРЕДИТОТ 

1. Средствата од кредитот, одобрен од Народ-
ната банка на Југославија, во износ од 49,411.260 
динари, за покривање на обврските за вложувања 
во изградбата на објекти во областа на туризмот, 
ќе се користат преку Стопанската банка — Скопје. 
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2. Се овластува републичкиот секретар за ф и -
нансии, во името на Социјалистичка Република 
Македонија, да ги склучи договорите со Народна-
та банка на Југославија и Стопанската банка — 
Скопје. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Б-рој 03-1267 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

180. 
б р з основа на член 106 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1973 
година, и на седницата на Социјално-здравстве-
ниот собор, одржана на 25 април 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА - СКОПЈЕ ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
Се одобрува Завршната сметка на Републич-

киот фонд за социјална заштита — Скопје за 1972 
година, што Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за социјална заштита ја донесе на седни-
цата одржана на 16 март 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1271 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

isi! 
Врз основа на член 97 од Законот за финанси-

рање на Републиката и општините („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/73), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 27 април 1973 го-
дина, и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор одржана на 25 април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ЗАДАЧИТЕ И РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

- СКОПЈЕ ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се одобрува Програмата за задачите и рабо-

тата на Републичкиот фонд за социјална заштита 
— Скопје за 1973 година, што Управниот одбор на 

Републичкиот фонд за социјална заштита ја до-
несе на седницата одржана на 16 март 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1272 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 92 од Законот за соци-
јална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
16/70), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 април 1973 година, и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 
25 април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 
ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за социјална заштита — Скопје 
за 1973 година, што го донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за социјална заштита на сед-
ницата одржана на 16 март 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1273 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 106 од Законот за финан-
сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" број 3/73), Собранието на СРМ, 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
27 април 1973 година, и на седницата на Стопан-
скиот собор, одржана на 27 април 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 

ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАР-
СТВОТО ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
Се одобрува Завршната сметка на Републич-

киот фонд за истражувачки работи во рударство-
то за 1972 година, што Управниот одбор на Ре-
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публичкиот фонд за истражувачки работи во ру-
дарството ја донесе на седницата на 20 март 1973 
година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од нејзиното објавување во „Службен весник на 
СР Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1268 Претседател 
28 април 1973 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с. р. 

184, 
брз основа на член 5 од Законот за Републич-

киот фонд за истражувачки работи во рударство-
то („Службен весник на СРМ", број 22/66), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
27 април 1973 година, и на седницата на Стопан-
скиот собор, одржана на 27 април 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРА-

ЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 
ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за истражувачки работи во 
рударството за 1973 година, што го донесе Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за истражувач-
ки работи во рударството, на седницата одржана 
на 20 март 1973 година, под бр. 01-179/4. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1269 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. да. 

'Врз основа на член 2 од Законот за распре-
делба на средствата на Социјалистичка Републи-
ка Македонија за инвестиции во стопанството за 
1973 година, Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 27 април 1973 година, и на сед-
ницата на Стопанскиот собор, одржана на 27 ап-
рил 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМА-
ТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАР-
СТВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО ЗА 1973 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА РУДАРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 

I 
Се дава одобрение на Програмата за работа на 

Републичкиот фонд за истражувачки работи во 
рударството за користење на средствата на Соци-
јалистичка Република Македонија за инвестиции 

во стопанството за 1973 година за финансирање 
на рударските истражувања, што ја донесе Уп-
равниот одбор на Републичкиот фонд за истражу-
вачки работи во рударството, на седницата одр-
жана на 20 март 1973 година, под бр. 01-179/3. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1270 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

^ 86. 
Врз основа на член бб од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 16/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 27 април 1973 година, и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 25 ап-
рил 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 

НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО 

ОШТЕТЕН СЛУХ - СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Центарот 

за професионална рехабилитација на младинци со 
оштетен слух — Скопје, што го донесе Работната 
заедница на Центарот на својата седница од 1 март 
1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1274 Претседател 
28 април 1973 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с. р. 

187, 
Врз основа на член бб од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 16/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 27 април 1973 година, и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 25 ап-
рил 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 
НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИ-
ТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Заводот за 

згрижување, воспитување и образование на деца 
и младинци — Скопје, што го донесе Работната 
заедница на Заводот на својата седница од 28 ја -
нуари 1972 година. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1275 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1279 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

188/ 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СР Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 
1973 година, и на седницата на Просветно-култур-
ниот собор, одржана на 26 април 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

СТАТУТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Правниот факултет во 
Скопје, што ја донесе Советот на Факултетот на 
седницата од 17 април 1973 година. 

И 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1276 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

189. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 27 април 1973 година, и на сед-
ницата на Соборот на општините, одржана на 
27 април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 
СУД ВО БИТОЛА 

I 
Се разрешува Александар Талевски, од долж-

носта судија на Окружниот суд во Битола, пора-
ди заминување на нова должност. 

(I90v 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Републичкиот и 
Стопанскиот собор, одржани на 29 март 1973 го-
дина го претресоа материјалот — „Состојба и про-
блеми во областа на вработеноста и вработување-
то во 1972 година со оценка до 1975 година" и на 
одделни седници на Републичкиот и Стопанскиот 
собор, одржани на 27 април 1973 година, врз осно-
ва на член 275 од Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, донесоа 

З А К Л У Ч О Ц И 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНОСТА И 
УБЛАЖУВАЊЕ НА БЕЗРАБОТНОСТА 

Политиката во областа на вработеноста и вра-
ботувањето усвоена со Општествениот план за 
развој на СР Македонија од 1971—1975 година и 
Резолуциите за основите на општествено-економ-
ската политика за развој на СР Македонија во 1971 
и 1972 година успешно се остварува. Како резул-
тат на усвоената политика и дополнителните мер-
ки во оваа област, вработеноста во општествениот 
сектор во последните две години бележи пораст 
во просечна стапка од 6,35% и во 1972 година до-
стигна ниво од 288 илјади вработени лица. 

Напоредно со мерките за зголемување на вра-
ботеноста во општествениот сектор, се преземаат 
и мерки за поинтензивно вработување и во инди-
видуалниот сектор, како и подобрување на усло-
вите за работа и живеење на село. Изготвени се 
и повеќе се реализираат соодветрш програми за 
изградба на инфра и супра структурата во селски-
те населби и др. Во областа на аграрната поли-
тика, а особено во индивидуалното земјоделство, 
иако се присутни повеќе нерешени проблеми, и 
досега се вложувани напори за создавање на ус-
лови и средства за нивно разрешување. 

И покрај постигнатите резултати во зголему-
вањето на вработеноста, забележан е пораст, иако 
со помирна динамика, и к а ј лицата кои бараат ра-
бота, така што во 1972 година регистрираната без-
работност достигна ниво од околу 60 илјади без-
работни. Поголем пораст на безработните е забе-
лежан особено к а ј работниците со средно, вишо и 
високо образование и к а ј женската работна сила. 

Причините за зголемената безработност особе-
но произлегуваат од постојната резервна работна 
сила во индивидуалниот сектор на земјоделството, 
од релативно поголемиот прираст на населението 
и меѓурепубличките миграции, од изменетите ус-
лови на живеење во градовите што предизвику-
ваат постојана тенденција за поголемо вработува-
ње во рамките на семејството, особено на женско-
то население, како и од евидентниот расчекор ме-
ѓу потребите од соодветни профили на стручни 
кадри во стопанството и вонстопанските дејности, 
од една страна и продукцијата на стручни кадри 
од постојните установи за средно, вишо и високо 
образование. 
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Со цел за надминување на проблемите во оваа 
област и натамошно успешно остварување на утвр-
дената политика во областа на вработеноста, вра-
ботувањето и нејзината интензификација, потреб-
но е полно ангажирање на сите фактори, почну-
ва јќи од основните организации на здружениот 
труд, општините, заводите за вработување, Репу-
бликата како и општествено-политичките органи-
зации. 

Настојувањата на овие фактори треба да бидат 
насочени кон создавање на услови за доследна 
реализација на инвестиционата и кредитната по-
литика за модернизација и интензификација на 
стопанството, особено во областа на земјоделието, 
поголемо активирање на работната сила преку 
преструктуирање на производството во одредени 
стопански дејности, афирмација на посебните мер-
ки за зголемување на вработеноста преземени во 
1969 година, развивање на терцијарните дејности 
и ширење на трудоинтензивните гранки и дослед-
но спроведување на другите мерки што имаат за 
цел ублажување на изворите на безработноста и 
зголемување на вработеноста. 

Тежината на проблемот на вработеноста ја на-
метнува потребата од реализирање на постојните 
и изнаоѓање на нови мерки кои ќе придонесат за 
зголемување на вработеноста и ублажување на 
безработноста. Во врска со тоа се предлагаат след-
ните 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Успешниот стопански развој, како и побр-
зиот стопански развој на недоволно развиените 
краишта, утврден во развојната политика на Ре-
публиката, има суштествено значење како за зго-
лемување бројот на вработените, така и за убла-
жување на изворите на безработноста. Досегашна-
та пракса укажува дека во оваа област е потреб-
но да се направат порационални зафати, што бара 
полна мобилност и максимално ангажирање, во 
прв ред на организациите на здружениот труд, 
општините и Републиката. 

Во натамошното изучување и разработка на 
основните пунктови на глобалната и подолгороч-
ната развојна политика ќе треба да се предложат 
покомплетни решенија за присутните значајни 
проблеми, вклучувајќи го и проблемот на врабо-
теноста и вработувањето и на миграционите дви-
жења во Републиката. 

2. Една од основните претпоставки за убла-
жување изворите на безработноста е изградување 
на политика за долгорочен развој на земјоделството, 
вклучувајќи го и индивидуалниот сектор. За таа 
цел потребно е да се дефинираат системски реше-
нија за комплетниот развој на аграрниот сектор, 
при што посебно да се утврди политиката на ре-
жимот на цените, развојот на земјоделството во 
ридско-планинските краишта, унапредувањето и 
интензификацијата на индивидуалните земјодел-
ски стопанства преку позабрзана промена на 
структурата на посевите, преиспитување на поли-
тиката и начинот на кредитирање на индивидуал-
ните стопанства, интензивно користење на хидро-
мелиоративните системи, развој на сточарството, 
развој на индустријата за преработка на зеленчук, 
овошје и месо и снабдување на селото со храни-
те л ни продукти и репродуктивни материјали итн. 

а) Во тој контекст неопходно е да се создадат 
поповолни општи услови за живеење на село со 
изградба на инфра и супра структура како прет-
поставка за ублажување на изворите на безработ-
носта. За тоа е неопходно да се создадат услови 
за комплетно, просторно и урбанистичко решава-
ње и целосно обликување на покрупните селски 
населби, за развој на патната мрежа од IV ред, 
изградба на здравствените станици по селата, во-
доводна мрежа, основни училишта, културни до-
мови и сл. 

За сите овие зафати се обезбедуваат средства 
и други соодветни предуслови за остварување на 
усвоената политика. 

За извршувањето на овие задачи е потребно 
полно ангажирање на организациите на здруже-
ниот труд, општините, надлежните републички 
органи како и други органи и организации. 

б) Зголемувањето на стопанската активност и 
проширувањето на културните и другите потреби 
на селото, наложуваат потреба од натамошна елек-
трификација на селските населби, како и подо-
брување квалитетот на електроенергијата на сега 
инсталираните објекти. За таа цел „Електромаке-
донија" — претпријатие за дистрибуција и произ-
водство на електрична енергија во СРМ би треба-
ло да подготви своја програма за електрифика-
ција, реконструкција и модернизација на мрежата 
во селските населби. 

И понатаму треба постојано да се преиспиту-
ваат и бараат целисходни решенија на фискал-
ните и други давачки (даноци, п а т а р и н а , водарина 
и друго) од индивидуалните земјоделци и другите 
граѓани што работат со средства во индивидуална 
сопственост. Исто така, треба да се проучи и пра-
шањето за пензиско осигурување на индивидуал-
ните земјоделци. 

Овие зафати ќе обезбедат подобри економски 
и општи услови за живеење на село, и ќе имаат 
непосредно влијание врз миграцијата село—град, 
сведувајќи ја неа во општествено оправдани рам-
ки, а со тоа дел од вработените во општествениот 
сектор ќе се задржи да живее на село. 

3. Голем број на организации на здружен труд 
за извршување на своите производни задачи ко-
ристат сезонска работна сила. Во досегашната 
практика во врска со сезонските работници постојат 
одредени нерешени прашања (учество во распре-
делбата на доходот, отсуство на грижа на орга-
низациите на здружениот труд за работникот по 
престанокот на сезонската работа, изостануваат 
напори за изнаоѓање на можности сезонските ра-
ботници и во вонсезоната да бидат ангажирани 
преку усовршување на технологијата на работе-
њето во организациите на здружениот труд и 
Друго). 

Организациите на здружен труд треба да им 
посветат посебно внимание на овие прашања и на 
соодветен начин да ги уредат во своите самоуп-
равни акти. 

Во решавањето на овие прашања значајна 
улога треба да одиграат надлежните органи, Сто-
панската комора на Македонија, организациите на 
здружениот труд, заводите за вработување и други. 

4. За зголемување на вработеноста потребно е 
натамошно вложување на средства во трудоинтен-
зивните гранки и дејности. За реализирање на оваа 
задача во среднорочниот план предвидени се ин-
вестициони средства во износ од 200 милиони ди-
нари. Распределбата и користењето на овие сред-
ства банките треба да го вршат врз договорни 
критериуми. 

Значајна можност за поинтензивно вработу-
вање претставува развојот на услужните дејности. 
За оваа цел упатено е општините да изготват кон-
кретни програми за развој на овие дејности на 
своето подрачје. 

По овој основ се очекува во наредните три го-
дини да се отворат околу 10 илјади нови работни 
места. 

5. Извршниот совет на Собранието на СРМ 
преку собранијата на сите општини, а посебно Со-
бранието на град Скопје, да се заложи органи-
зациите на здружениот труд да го уплатат оста-
токот на запишаниот заем во висина од 25 милиони 
динари и на тој начин да ги извршат своите об-
врски. По овој основ во 1973 година треба да се 
вработат уште околу 3 илјади нови работници. 

6. Примената на ѕЗаконот за задолжително при-
мање на приправници ќе овозможи во наредните 
три години да се вработат околу 15 до 16 илјади 
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млади стручни кадри \о својство на приправници. 
За тоа е нужно целосно ангажирање на органи-
зациите на здружен труд и другите надлежни 
фактори за доследна примена на овој закон. 

Извршниот совет на Собранието на СРМ, за-
едно со другите учесници, да го забрзаат донесу-
вањето на општествениот договор за условите и 
критериумите за примање на приправници, кој е 
составен дел на Законот, со што ќе се овозможи 
поголем прилив на млади стручни кадри во сто-
панството и општествените служби, подобрувајќи 
ја на тој начин и квалификационата структура на 
вработените. 

7. Со донесениот Закон за пензиско и инва-
лидско осигурување и претстојните измени и до-
полнувања на Законот за начинот на пополнува-
ње на работните места со неполно работно време, 
ќе се создадат можности за вработување на 2,5 до 
3 илјади нови работници. Неоспорно е дека во 
примената на овие закони има тешкотии и отпори, 
па затоа се бара поголема доследност на субјек-
тивните сили и надлежните органи за нивно до-
следно реализирање. 

8. Постојат реални можности за зголемување 
на вработеноста со натамошниот развој на рабо-
тата по системот на СИД. За таа цел, меѓу дру-
гото, потребно е да се решат некои проблеми во 
работењето и со закон да се регулираат правата 
и обврските на вработените по основ на СИД. 

Општинските собранија да ја разгледаат мож-
носта за ослободување на организациите на здру-
жен труд од другите обврски за овие работници, 
освен од придонесот за здравствено, пензиско и 
инвалидско осигурување. Досегашните согледува-
ња укажуваа на тоа дека со мали интервенции во 
кредитирањето и со решавањето на статусните 
прашања во идните три години по основ на СИД 
можат да се вработат околу 2 до 3 илјади нови 
работници. 

9. Во одделни организации на здружен труд 
степенот на искористеноста на капацитетите и 
коефициентот на вработените по смени е знатно 
понизок од југословенскиот просек. Ова налага 
обврска на организациите на здружениот труд до 
максимум да се заложат за искористување на ка -
пацитетите и да создадат можност за работа во 
повеќе смени. 

Организациите на здружен труд поопстојно да 
ги проучат прашањата кои имаат лимитен карак-
тер во зголемувањето на вработеноста (обезбеду-
вање на додатни инвестиции за заокружување на 
технолошките процеси и отстранување на тесните 
грла, нередовност во снабдувањето со суровини и 
репроматеријали и да преземат соодветни мерки 
за нивно разрешување, а надлежните републички 
органи да преземат соодветни мерки врзани за ца-
ринските и девизните олеснувања. 

10. Дел од постојната мрежа на образовните ин-
ституции за средно, вишо и високо образование е 
предимензионирано според потребите на стопан-
ството и вонстопанските дејности од кадри. Некои 
од образовните институции се така поставени што 
некои профили на кадри ги има во поголем број 
отколку се потребни, а некои профили се дефици-
тарни или воопшто ги нема. 

За да не дојде до натамошно кумулирање на 
безработеоста на лица со средно, вишо и високо 
образование Извршниот совет на Собранието на 
СРМ во договор со општините и другите надлежни 
органи и организации да ги забрза работите во 
врска со изготвување на програма за поставеноста 
на образовната мрежа со цел таа да се усогласи 
со сегашниот и перспективниот развој и потребите 
на кадри на стопанството и општествените дејности. 

11. Со воведувањето на нова технологија, и мо-
дернизирање на процесот на производството, во 
одделни организации на здружен труд се јавуваат 
технолошки вишоци на работна сила. 

Организациите на здружен труд во кои ќе се 
појави технолошки вишок на работна сила, должни 

се самите или во рамките на самоуправните дого-
вори со заедниците за вработување и другите за-
интересирани организации да утврдат план за нив-
но преквалификување и вработување и во согла-
сност со начелата на заемност и солидарност да 
обезбедат средства за остварување на планот за 
вработување. 

12. Расположивите податоци за квалификацио-
ната структура на оние што бараат работа у к а ж у -
ваат дека голем дел од нив се неквалификувана 
работна сила. 

Ова укажува на потребата од продолжување 
на стручното оспособување на безработните, врз 
договорни економски односи меѓу заедниците за 
вработување и организациите на здружениот труд 
за чии потреби се врши стручното оспособување. 

Тоа претпоставува потреба од целосно ангажи-
рање на организациите на здружен труд во програ-
мирањето и финансирањето на оваа дејност. 

13. Оценето е дека треба да се остварува по-
активна кадровска политика, доследно спроведу-
вање на начелото за избор и реизбор на раковод-
ните кадри во организациите на здружениот труд 
и усогласување на систематизациите на работните 
места според степенот на организацијата и техно-
логијата на работењето, а не прилагодување спо-
ред стручноста на веќе вработените работници. 
Истовремено треба да се преземат мерки стипен-
дирањето и кредитирањето на учениците и сту-
дентите, и по обем и по структура да се усогласи 
со потребите од соодветен вид на стручни кадри и 
да се создадат услови што ќе овозможат поголема 
мобилност и подвижност на стручните кадри. 

14. При вработувањето во организациите на 
здружен труд присутни се причини од субјективен 
карактер (затвореност на организациите во однос 
на отворање на нови работни места, ^ п о п о л н у в а -
ње на предвидените работни места со нивните акти 
за организација и систематизација, отпори за прием 
на квалификувани и високо образовани стручни 
кадри, постоење на резерви во поглед на вработу-
вањето на женска работна сила, младинци кои не 
ја регулирале воената обврска и сл.). Тоа ја налага 
потребата од полно ангажирање на самоуправните 
органи за отстранување на тие пречки. На овој 
начин во наредниот период можат да се вработат 
приличен број нови работници. 

За таа цел организациите на здружен труд, 
Стопанската комора на Македонија, општините, 
надлежните органи и организации е потребно да 
ја преиспитаат досегашната политика во однос на 
решавањето на овие проблеми, овозможувајќи на 
тој начин подобрување на квалификационата 
структура во организациите на здружениот труд и 
зголемување на вработеноста. 

15. Во рамките на утврдената политика треба 
да се развива и личниот труд со сопствени сред-
ства за производство и на тој начин да се созда-
дат можности за вработување на нова работна сила. 

Општинските собранија и другите надлежни 
органи и организации, да ги проучат условите кои 
поволно би влијаеле врз развојот на овие дејности 
(работни простории, кредитна и даночна политика 
и др.). 

16. Организациите на здружениот труд при вра-
ботувањето на безработни, почитувајќи ги мерките 
и критериумите утврдени во општествените догово-
ри за приоритетите при вработувањето, треба да 
имаат диференциран пристап, обезбедувајќи под 
еднакви услови предимство во вработувањето да 
имаат социјално најзагрозените. 

Заедниците за вработување во зголемувањето 
на вработеноста и ублажувањето на безработноста 
имаат значајно место. Затоа со новиот Закон за ор-
ганизација и финансирање на вработувањето тре-
ба да се преиспитаат и уредат прашањата за ф у н к -
ционалната поставеност на заедниците од аспектот 
на нивната досегашна ангажираност на планот на 
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територијалната мобилност на безработните и опор-
тунитетот на остручувањето за потребите на орга-
низациите на здружен труд. 

17. Обемот, комплексноста и тежината на за -
дачите што престој ат во остварувањето на поли-
тиката за зголемување на вработеноста и ублажу-
вање на изворите на безработноста, бараат целосна 
мобилност, ангажирање и синхронизирано^ на ак-
циите од работните луѓе во организациите на здру-
жениот труд, до органите и организациите на Ре-
публиката. 

Надлежните органи и организации, во делокру-
гот на своите надлежности, да изготват акциони 
програми за извршување на задачите поставени во 
заклучоците. 

Извршниот совет на Собранието на СРМ да го 
следи извршувањето на овие заклучоци и за тоа 
повремено да го известува Собранието на СР Ма-
кедонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1285 
28 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

U91. 
/ 
Врз основа на член 4 од Законот за раоподел-

ба на средствата за нестопански објекти што се од 
општ интерес за Републиката во периодот 1971— 
1975 година („Службен весник на СРМ", бр. 8/73), 
и членот 6 од Законот за Републичкиот буџет за 
1973 година („Службен весник на СРМ", бр. 13/73), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 
НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО ЌЕ СЕ 
ОСТВАРАТ ВО 1973 ГОДИНА ПО ОСНОВ 
НА ПОСЕБНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ 

Од средствата за нестопански објекти, што ќе 
се остварат во 1973 година по основ на посебниот 
републички данок на промет, им се доделуваат на: 
1. Универзитетот „Кирил и Ме-

тодиј" — Скопје 
— за довршување на првата 

фаза на Правниот, Економ-
скиот, Филозофскиот ф а -
култет и градба на Ректо-
ратот 40.000.000 динари 

— за опремување на факул-
тетите 5.000.000 динари 

2. Радио-телевизија — Скопје 
— за реализација на програ-

мата на радио-телевизија 
- Скопје 15.000.000 динари 

3. Републичкиот фонд за уна-
предување на културните 
дејности! 

— за заштита на културните 
споменици 1.410.000 динари 

4. Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи 
— за потребите на јавната без-

бедност и за училиштето за 
внатрешни работи 12.000.000 динари 

5. Главен штаб за народна од-
брана 
— за потребите на општона-

родната одбрана 3.000.000 динари 

6. Републичката заедница на об-
разованието 
— за изградба на студентски-

те домови 5.000.000 динари 
— за адаптација и опремува-

ње на ученички домови 1.000.000 динари 
— за опремување на сред-
ните училишта 2.000.000 динари 

7. Историскиот музеј на Маке-
донија 
— за изградба на музејска 

зграда 6.000.000 динари 

И 
Износите на средствата од претходната точка ќе 

ги преведува Републичкиот секретаријат за финан-
сии, според динамиката на приливот на средствата. 

III 
Средствата предвидени за учество во адапта-

ција и опремувањето на ученичките домови и оп-
ремувањето на средните училишта ќе се користат 
и тоа: 

— за неразвиените општини уче-
ството на Републиката ќе изне-
сува до 70% 

— за средно развиените општини 
учеството на Републиката ќе из-
несува до 60% и 

— за развиените општини учеството 
на Републиката ќе изнесува до 50% 

IV 
^ и с к о р и с т е н и т е средства по оваа одлука ќе 

се пренесуваат во наредната година. 

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

Бро ј 12-935/1 
23 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, с. р. 

i«2. 
13рз основа на точка V став 1, 2 и 3 од Одлу-

ката за утврдување на личните доходи и трошо-
ците на функционерите и работниците што ги име-
нува односно назначува Извршниот совет или што 
се именуваат односно назначуваат во согласност со 
Извршниот совет, Административната комисија на 
Извршниот совет, на својата седница одржана на 
24. IV. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА 
ПАТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ 
ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗ-
ВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕ-
НУВААТ ОДНОСНО НАЗНАЧУВААТ ВО 

СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Висината на дневниците за патување во зем-
јата изнесуваат: 

1. За патување на територијата на Социјали-
стичка Република Македонија 120.— динари; 

2. За патување надвор од територијата на Со-
цијалистичка Република Македонија 150.— динари. 
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И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Број 10-1118/1 
24 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната комисија, 
Јездимир Богдански, с. р. 

193. 
Врз основа на член 5, став 1 од Законот за да-

нок на приходот од изнајмени увезени филмови 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/73), републичкиот 
секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НА 
УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРИХОД 

ОД ИЗНАЈМЕНИ УВЕЗЕНИ ФИЛМОВИ 

1. Данокот на приход од изнајмување на уве-
зени филмови се пресметува и се уплатува на на-
чинот определен со ова упатство. 

2. Обврзниците од членот 2 на Законот за да-
нок на приходот од изнајмени увезени филмови 
данокот го пресметуваат тримесечно врз вкупниот 
износ на приходот остварен во односното триме-
сечје. 

3. Данокот на приход за т р и м е с е ч ј е ^ се упла-
тува најдоцна до 15-ти на наредниот месец од из-
минатото тримесечје на сметка 842-203 — „Данок 
на приход од изнајмени увезени филмови" к а ј 
Службата на општественото книговодство. Во тој рок 
обврзникот е должен да поднесе и пресметка за 
остварениот приход и за пресметаниот да,нок на 
тој приход. 

Пресметката од претходниот став ги содржи 
следните податоци: 

— периодот за кој ,се поднесува пресметката; 
— износот на приходот остварен во пресмет-

ковниот период; 
— стапката по која се пресметува данокот; и 
— износот на данокот на приход од изнајму-

вање на странски филмови за уплата. 
Службата на општественото книговодство сред-

ствата од ставот 1 на оваа точка ги пренесува на 
сметката на Републичкиот фонд за унапредување 
на кинематографијата. 

4. По исклучок, пресметката од точката 3 на 
ова упатство за периодот од 1. I. 1973 до 31. III. 
1973 година се поднесува во рок од 8 дена од денот 
па влегувањето во сила на ова упатство. 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 07-1115/1 
27 април 1973 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Андон Макрадули, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

47, 
Врз основа на член 141 и 148 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72), Собранието на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 26 април 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И 

ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА 1973 ГОДИНА 

Финансискиот план на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија за 1973 година се утврдува со следниве: 

во илјади 
динари 

ПРИХОДИ: 
1. Основен придонес 
2. Додатни придонеси 
3. Приходи од учество на Федера-

цијата во финансирањето на пен-
зиското и инвалидското осигуру-
вање 

4. Приходи од учество на Републи-
ката во финансирањето на пензи-
ското и инвалидското осигурување 

5. Други приходи: 
— од Сојузот на заедниците на 

здравственото осигурување на 
работниците 

— од Сојузот на Заедниците на 
здравственото осигурување на 
земјоделците 

697.790 
18.290 

79.740 

4.750 

878 

140 

— од Републичкиот фонд за до-
даток на деца 

— од Фондот за решавање на 
станбените потреби на пензио-
нерите и инвалидите на трудот 

— надоместок на штета и друго 

Вкупни приходи: 

823 

180 
589 

803.180 

И з д в о ј у в а њ а : 
1. За резервите на Фондот 57.290 
2. За закрепнување на пензионерите 10.080 

Вкупно издвојување: 67.370 

Приходи по издвојувањето: 735.810 
Вишок на расходи над приходите: 115.900 

РАСХОДИ: 
1. Професионална рехабилитација и 

вработување на инвалидите на 
трудот 15.790 

2. Инвалидски пензии со додатоци 151.410 
3. Инвалиднини 4.500 
4. Старосни пензии со додатоци 384.280 
5. Семејни пензии со додатоци 141.220 
6. Придонес за здравствена заштита 

на корисниците на пензија 69.510 
7. Придонес за станбена изградба 27.700 
8. Придонес за непосредна детска 

заштита и додаток на деца 24.020 
9. Придонес за Сојузот на заедници-

те на пензиското и инвалидското 
осигурување на Југославија 18 

10. Инвестиции за рехабилитација и 
вработување на инвалидите на 
трудот и деца-инвалиди 4.000 

И. Надоместок на Стручната служба 
за вршење на работите во врска 
со спроведувањето на пензиското 
и инвалидското осигурување 19.300 

12, Трошоци за студиски и научно-
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истражувачки работи за потреби-
те на унапредувањето на пензи-
ското и инвалидското осигурување 

13. Други расходи 
200 

9.600 

Вкупни расходи: 851.710 

II 
Вишокот на расходите над приходите плани-

рани за 1973 година ќе се покрие со расположи-
вите средства на резервите на Фондот. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-937/1 

26 април 1973 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, с. р. 

III. СРЕДСТВА ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА 

1. Доделени неповратни средства за 
станбена изградба 5.228 

2. Средства за кредитирање на инди-
видуалната станбена изградба и 
останати расположиви средства 42.236 

Вкупни средства на 
станбена изградба 47.464 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-934/1 
26 април 1973 година 

Скопје 
Потпретседател. 

Момчило Марковски, с. р. 

48.v 
Врз основа на член 141 и 148 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 45/72), Собранието на За -
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 26 
април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ФОНДОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕ-

НИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
СТАРОСНА, ИНВАЛИДСКА И СЕМЕЈНА 

ПЕНЗИЈА ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Финансискиот план на Фондот за решавање 

на станбените потреби на корисниците на старосна, 
инвалидска и семејна пензија се утврдува со след-
ните: 

во илјади 
динари 

I. СРЕДСТВА 
1. Пренесени средства од минатата 

година 19.190 
2. Придонеси од: 

— инвалидските и пензиските при-
мања 27.243 

— примања по основа на рехаби-
литација и вработување на ин-
валидите на трудот 457 

3. Други приходи (интерес на вложе-
ни средства и друго) 1.074 

Вкупни средства: 47.964 

II. РАСХОДИ 
1. Надоместок на Стручната служба 

за вршење на работите на Фондот 180 
2. Надоместок за работа на комисии-

те за решавање на станбените по-
треби на пензионерите 20 

3. Надоместок за вршење на работите 
на Фондот на Стопанска банка — 
Скопје и трошоци на паричен и 
платен промет 300 

Вкупни расходи: 500 

49. х 
Врз основа на членот 136 став 1, а во врска со 

член 141 и 148 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 46/72) и согласно точката 2 од Одлуката за на-
чинот на формирањето на резервата на Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување во 1973 го-
дина, Собранието на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО 
ОД ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 1973 ГО-
ДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗДВОЈУВААТ 
ЗА РЕЗЕРВАТА НА ФОНДОТ И ЗА ВИСО-
ЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЛУ-

ЖАТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 

I 
Од приходите остварени со придонесите за пен-

зиското и инвалидското осигурување во 1973 годи-
на, за резервата на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување се издвојуваат средства во 
височина од 8% од тие приходи. 

II 
Дел од средствата за резервата што ќе служи 

за обртни средства на Фондот се утврдува во ви-
сочина од 10% од вкупно остварените расходи на 
Фондот во 1972 година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-929/1 

26 април 1973 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, с. р. 
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50 
Врз основа на член 141 и 148 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 45/72), Со-
бранието на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 26 април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ИЗДВО-
ЈУВАЊЕ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА 
ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОМАГАЊЕ 
ЗАКРЕПНУВАЊЕТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ПЕНЗИЈА И НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД 

ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ВО 1973 ГОДИНА 

I 
Од вкупните средства на Фондот на пензиско-

то и инвалидското осигурување ќе се издвојуваат 
во 1973 година наменски средства за помагање за-
крепнувањето на корисниците на пензија и на оп-
ределени права од инвалидското осигурување по 
стапка од 1,5% ОД вкупниот износ на исплатените 
пензиски примања и исплатениот надоместок на 
материјалното обезбедување во врска со професио-
налната рехабилитација и на привремениот надо-
месток во врска со вработувањето, освен додато-
кот за помош и нега. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-928/1 

26 април 1973 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, с. р. 

51) 
Врз основа на член 136 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 26 април 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ПЕНЗИЈА И НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД 

ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ВО 1973 ГОДИНА 

I 
На корисниците на старосна, инвалидска и се-

мејна пензија, како и на инвалидите на трудот кои 
уживаат право на материјално обезбедување во 
врска со професионална рехабилитација и на при-
времениот надоместок во врска со вработувањето 
им се определува надоместок за закрепнување во 
1973 година во износ од 150 динари. 

II 
Право на надоместок за закрепнување имаат 

корисниците на правото од пензиското и инвалид-
ското осигурување од претходната точка кои пра-
ва ги оствариле и престанале да работат до 31 де-
кември 1972 година. 

III 
Повеќе корисници на семејна пензија по едно 

решение се сметаат како еден корисник за опре-
делување на надоместок за закрепнување по оваа 
одлука. 

IV 
Од остатокот на средствата за закрепнување 

што ќе се формираат до крајот на 1973 година, по 
одбитокот на делот за исплата на надоместокот во 
смисла на точка I и II од оваа одлука, средства 
во износ од 500.000 динари ќе се издвојат и упо-
требат за изградба на објекти за закрепнување на 
корисниците на пензија и на корисниците на опре-
делени права од инвалидското осигурување, а пре-
останатиот износ ќе се употреби сообразно со на-
мената на тие средства во идната година. 

V 
Исплатата на надоместокот за закрепнување по 

оваа одлука ќе се изврши најдоцна до 1 јуни 1973 
година. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-937/1 

26 април 1973 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, с. р. 

52. ж 
Врз основа на членот 114 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72), а заради проучу-
вање на барањата и подготвување на предлозите 
за бенефицирање стажот на одредени работни ме-
ста, Собранието на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ СТРУЧНА КОМИСИЈА 

ЗА БЕНЕФИЦИРАН^ СТАЖОТ НА 
ОСИГУРУВАЊЕТО 

I 
Се формира Стручна комисија со задача да ги 

разгледува барањата за бенефициран^ стажот на 
осигурувањето, да дава стручна оценка на тие ба-
рања и да подготвува за Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија предлози за новите работни места на кои 
стажот на осигурувањето би требало да се смета 
со зголемено траење, во состав: 

1. Владо Црвенковски, дипломиран правник — 
советник во Републичкиот секретаријат за законо-
давство и организација, претседател на Комиси-
јата; 

2. Д-р Трајко Орушев, директор на Институтот 
за медицина на трудот и техничка заштита во ж е -
лезарницата — Скопје, член; 

3. Ж и в к о Стефановски, ш е ф на градската ин-
спекција на трудот — Скопје, член на Комисијата. 

За секретар на Комисијата се именува Гене 
Стојковски, референт за бенефициран стаж при 
Стручната служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

И 
За потребите на Комисијата директорот на За -

едницата, по потреба ќе ангажира за работа работ-
ници од редовите на стручните лица во зависност 
од елаборатите кои ќе бидат подготвувани за 
Стручната комисија за разгледување и одлучување. 
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III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-936/1 

26 април 1973 година 
Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, с. р. 

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

53.) 
^ ' Врз основа на член 95 и 96 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 21/71) и точка VI став 2 од Од-
луката за привремено регулирање организацијата 
и начинот на вршењето на работите и задачите на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на работниците на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/72), Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците на Македонија, на седницата одржана 
на 18 април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1973 ГОДИНА 

1. За вршење на задачите и работите на Соју-
зот на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на Македонија, се утврдува придо-
нес на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на Македонија за 1973 година. 

2. Височината на придонесот од претходната 
точка се утврдува спрема бројот на осигурениците 
утврдени за претходната година на подрачјето на 
новоформираните заедници на здравственото оси-
гурување на работниците. 

3. Вкупниот износ на придонесот на заедни-
ците на здравственото осигурување на работниците 
за 1973 година се утврдува на 972.566 динари и 
истиот се распоредува: 

Заедница на здравство« Во динари 
ното осигурување 

1. Скопје 352.842 
2. Битола 79.740 
3. Прилеп 57.214 
4. Куманово 63.450 
5. Т. Велес 115.440 
6. Штип 135.530 
7. Охрид 88.700 
8. Тетово 79.650 

4. Од средствата на придонесот ќе се финанси-
раат трошоците за работа на самоуправните орга-
ни на Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување, на работниците на Македонија, Сојузот 
на заедниците на здравственото осигурување на 
Југославија и Стручната служба на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија. 

5. Заедниците на здравственото осигурување 
на работниците, придонесот од точката 3 на оваа 
одлука ќе го уплатуваат секој месец во полза на 
жиро-сметката на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците на Македо-

нија, најдоцна до 10-ти во месецот за изминатиот 
месец, во височина од 1/12 од утврдениот придонес. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 
Број 09-63/1 

18 април 1973 година 
Скопје 

Претседавач, 
Данче Станковски, с. л. 

УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА 

5 L 
Врз основа на членот 76 од Законот за финан-

сирање определени форми на општествената за-
штита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 
3/68, 32/70, 5/72 и 40/72) и членот 18 од Статутот на 
Републичкиот фонд за додаток на деца („Службен 
весник на СРМ" бр. 19/70), Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за додаток на деца - Скопје, на 
седницата одржана на 16 април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ 

ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА 

ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Финансискиот план на Републичкиот фонд за 

додаток на деца за 1973 година се утврдува со 
следниве: 
ПРИХОДИ 

1. Вкупни приходи 250.072.040 
2. Издвојување во посебна резерва — 
3. Приходи по издвојувањето 250.072.040 

РАСХОДИ 
Вкупни расходи 219.043.650 
Вишок на приходи за усогласување 

на додатокот на деца 31.028.390 
И 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА - СКОПЈЕ 

Бр. 01-833/1 
16 април 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Галип Дема, с. р. 
55. 

Врз основа на членот 81 од Законот за финан-
сирање определени форми на општествена зашти-
та на децата („Службен весник на СРМ" бр. 3/68, 
3/70, 32/70, 5/72 и 40/72) и точка II став 2 од Одлу-
ката за усвојување на завршната сметка на Репу-
бличкиот фонд за додаток на деца за 1972 година, 
број 01-416/1 од 23 февруари 1973 година, Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за додаток на 
деца — Скопје, на седницата одржана на 16 април 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШОКОТ НА 
СРЕДСТВАТА УТВРДЕНИ СО ЗАВРШ-

НАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА - СКОПЈЕ 

ЗА 1972 ГОДИНА 
I 

Вишокот на средствата на Републичкиот фонд 
за додаток на деца утврдени со завршната сметка 
за 1972 година во износ од 42.227.774,88 динари се 
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отстапуваат на општинските фондови за непосред-
на детска заштита на начин определен со оваа од-
лука. 

II 
Распределбата на средствата од претходната 

точка ќе се изврши по општини според бројот на 
децата до 15 годишна возраст според извештајот 
од страна на Републичкиот завод за статистика — 
Скопје. 

III 
Стручната служба на Заедницата на пензи-

ското и инвалидското осигурување на Македо-
нија со решение ќе го определи износот што при-
паѓа на секој неодделен општински фонд за непо-
средна детска заштита. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија'". 

УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА - СКОПЈЕ 
Бр. 834/1 

16 април 1973 година 
Скопје 

Претседател, 
Галип Дема, с. р 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - ШТИП 

56. 
Врз основа на членовите 102 и 103 од Законот 

за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Штип, на седницата одржана на 28 
декември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1973 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1973 година се определува во височина 
од 6,75% од бруто личниот доход и другите при-
мања, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита од 2,60%, 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување о;д 
4 Д 5%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случаи на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
во височина од 0,5% од основицата од која се пре-
сметуваат придонесите за здравствено осигурување 
предвидени во став 1 на овој член. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина 
од 15% од нето личниот доход, односно од основи-
цата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распоредува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно на тарифата на придонесот оп-
ределени во член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението (во натамошниот текст: За-
конот) и другите општи акти на Заедницата, осно-
вицата за пресметување на придонесите е опреде-
лена во нето износ, придонесите за здравственото 
осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стап-
ки, односно според тарифата пресметана за при-
мена на нето личните доходи, односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај 
кога во личниот доход не се содржани сите придо-
неси од личниот доход или истите се плаќаат по 
други стапки по кои придонесот се пресметува и 
се плаќа за поголем број работници вработени во 
работни организации. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

согласно со член 105 од Законот, при уплатата на 
придонесите за здравственото осигурување и по-
себниот придонес за користење на здравствената 
заштита во странство на самиот налог-уплатница 
да даде спецификација за уплатените придонеси 
по видови на правата, со ознака на основицата и 
на периодот за кој се пресметува и уплатува при-
донесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата, согласно со од-
редбите од став 2 на овој член, службата односно 
поштата нема да го прими налогот-уплатницата во 
смисла на член 38 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците, на начин утврден со Законот, со Одлу-
ката за привремено регулирање на одделни пра-
шања во врска со финансирањето на здравственото 
осигурување, финансиското работење на Заедни-
цата и пресметувањето и плаќањето на придоне-
сите на здравственото осигурување и другите оп-
шти акти на Заедницата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ - ШТИП 

Број 02-6/3 
28 декември 1972 година 

Штип 
Претседател, 

Михајло Арсов, с. р. 

57.. 
Врз основа на членовите 101 и 103 од Законот 

за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и членовите 
3 и 4 од Одлуката за привременото регулирање на 
одделни прашања во врска со финансирањето на 
здравственото осигурување, финансиското работење 
на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на 
придонесите на здравственото осигурување на ра-
ботниците, Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Штип, на 
седницата одржана на 28. XII. 1972 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ И ПОСТОЈАНИТЕ ИЗ-
НОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КА-
ТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТНИОТ 

ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојан месечен износ за 1973 година се плаќаат 
и тоа: 

1. за лицата на доброволна практика (волонте-
ри) што не примаат личен доход, ако работат со 
полно работно време, во износ од 51,00 динари, 
од кој : 

— износот од 18,00 динари — на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената заштита; 

— износот од 29,00 динари — на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; 

— износот од 4,00 динари — на име придонес за 
здравственото осигурување за случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални болести. 

2. За учениците во стопанството односно за 
учениците во училиштата за квалификувани ра-
ботници, за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштето или к а ј приватниот работодавец — во из-
нос од 35,00 динари, од кој : 

— износот од 12,50 динари — на име придонес 
за задолжителните видови на здравствена заштита; 

— износот од 20,10 динари — на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; 

— износот од 2,40 динари — на име придонес 
за здравствено осигурување за случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални болести. 

3. За лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции а кои на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно во износ од 51,00 динари, 
од кои: 

— износот од 18,00 динари — на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износот од 29,00 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување; 

— износот од 4,00 динари — на име придонес 
за здравственото осигурување, за случај на несре-
ќа на работа и заболување од професионални бо-
лести. 

4. За уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет, во износ од 51,00 динари, од кој : 

— износот од 19,60 динари — на име придонес 
за задолжителните видови на здравствената за-
штита; 

— износот од 31,40 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување. 

5. За членовите на семејството на југословен-
ските државјани во странство, кои не се здрав-
ствено осигурени по прописите во земјата во која 
работат или според меѓународната спогодба, а пред 
стапување во работен однос во странство имале 
живеалиште на територијата на оваа заедница, во 
износ по член од 30,00 динари, од кој : 

— износот од 18,50 динари — на име придонес 
за задолжителните видови на здравствена заштита; 

— износот од 11,50 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување. 

6. За лицата кои учествуваат на младински 
работни акции, кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност во износ од 19,00 динари, од кој : 

— износот од 10,90 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување; 

— износот од 1,30 динари — на име придонес 
за здравствено осигурување за случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални болести. 

7. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука, логорување во износ од 19,00 динари, од кој: 

— износ од 6,80 динари — на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита; 

— износ од 10,90 динари — на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; 

— износ од 1,30 динари — на име придонес за 
здравствено осигурување за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

8. За лицата — припадници на територијал-
ните единици, припадници на цивилната заштита 
за време на извршување на задачите на територи-
јалната одбрана — во износ од 19,00 динари, од кој: 

— износ од 6,80 динари — на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита; 

— износот од 10,90 динари — на име придонес 
за правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување; 

— износот од 1,30 динари — на име придонес за 
здравственото осигурување за случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални болести. 

9. За учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, на факулте-
тите, уметничките академии, за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата во износ 
од 19,00 динари и тоа само на име придонес за 
здравствено осигурување, за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

10. За лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување' или преквалификација што ги организи-
ра заводот за вработување во износ од 19,00 ди-
нари и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување за случај несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести. 

11. За лицата кои работат помалку од полови-
ната од полното работно време, во износ од 19,00 
динари и тоа само на име придонес за здравствено 
осигурување за случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести. 

12. За лицата — припадници на доброволните 
организации на противпожарната заштита — износ 
од 19,00 динари и тоа на име придонес за здрав-
ствено осигурување во случај на несреќа на ра-
бота и заболување од професионални болести. 

Член 2 
За домашните помошнички во работен однос 

што се ангажирани од приватни домаќинства или 
одделни лица за вршење на домашни работи — 
основицата за пресметување на придонесот ја со-
чинува минималниот личен доход утврден со за-
кон, односно со општествен договор. 

Член 3 
За лицата пријавени во заводот за вработува-

ње основицата за пресметување на придонесот за 



Стр. 538 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 мај 197-3 

здравственото осигурување ја сочинува просечниот 
износ на име паричен надоместок на привремено 
безработните лица во време за кое се плаќа при-
донесот за здравственото осигурување. 

АКО ВО времето кога се плаќа придонесот за 
здравственото осигурување основицата не може да 
се определи на начин утврден во претходниот став 
бидејќи не се исплаќа надоместок на привремено 
безработни лица, како основица за пресметување 
на придонесот служи основицата по која последен 
пат е пресметан придонесот за здравственото оси-
гурување. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ - ШТИП 

Број 02-6/4 
28 декември 1972 година 

Штип 
Претседател, 

Михајло Арсов, с. р. 

-58. у 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедница-
та на здравственото осигурување на работниците 
— Штип, на седницата одржана на 28. XII. 1972 
година, до,несе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА ОД ВКУПНИТЕ 

ПРИХОДИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
За задолжителна резерва од Фондот за здрав-

ствено осигурување на работниците ќе се издвојува 
во текот на годината по стапка 4,17% од вкупните 
приходи. 

II 
Задолжителната резерва не може да биде по-

ниска од двомесечниот просечен износ на плани-
раните вкупни приходи на Заедницата од теков-
ната година. 

Задолжителното ниво на резервата од прет-
ходниот став се обезбедува во рок од 4 години. 

Задолжителната резерва се обезбедува на јмал-
ку една четвртина во секоја година во која треба 
таа да се обезбеди. 

III 
Оваа одлука ќе се применува до донесувањето 

на Статутот и другите општи акти за финансира-
њето на Заедницата. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ - ШТИП 

Број 02-6/6 
28 декември 1972 година 

Штип 
Претседател, 

Михајло Арсов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

- ШТИП 
59. 

Врз основа на член 101 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Штип, на својата седница одржана 
на 29. XII. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ 
ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот од катастарски до-

ход на земјоделците се определува на 16%, од тоа: 
— стапката на придонесот за задолжителните 

видови на здравствена заштита — од 11% и 
— стапката на придонесот за правата од здрав-

ствената заштита над задолжителните видови — 
ОД 5%. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изне-
сува 22,00 динари, од тоа: 

— износ од 13,60 динари — на име придонес 
за задолжителните видови на здравствената за-
штита, и 

— износ од 8,40 динари — на име придонес за 
правата од здравственото осигурување над задол-
жителните видови. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придо-
нес за здравствено осигурување по 85,00 динари 
од член годишно, од тоа: 

— износ од 57,00 динари — на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита, и 

— износ од 28,00 динари — на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ШТИП 
Број 02-4/2 

29 декември 1972 година 
Штип 

Претседател, 
Никола Георгиев, с. р. 

v 6 0 y 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), Собранието на Заед-
ницата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Штип, на седницата одржана на 29. XII. 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА ОД ВКУПНИТЕ 

ПРИХОДИ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1973 ГОДИНА 

1 
За задолжителна резерва од фондот за здрав-

ствено осигурување на земјоделците ќе се издво-
јува во текот на годината по стапка од 4,17% од 
вкупните приходи. 
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II 
Задолжителната резерва не може да биде по-

ниска од двомесечниот просечен износ на плани-
раните вкупни приходи на Заедницата во теков-
ната година. 

Задолжителното ниво на резервата од прет-
ходниот став се обезбедува во рок од 4 години. 

Задолжителната резерва се обезбедува на јмал-
ку една четвртина во секоја година во која треба 
таа да се обезбеди. 

III 
Оваа одлука ќе се применува до донесувањето 

на Статутот и другите општи акти за финансира-
њето на Заедницата. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ШТИП 

Број 02-4/4 
29 декември 1972 година 

Штип 
Претседател, 

Никола Георгиев, с. р. 

5. За тов на стока 12.800 2.200 15.000 50% 
6. За залихи на кни-

50% 

ги и учебници 4.600 400 5.000 50% 
7. За сезон, потреби на 

50% 

угостител, и туризам — 2.000 2.000 40% 
8. Резерва врем. анга-

жирана за набавка 
на вештачко ѓубре 6.000 — 6.000 50% 

9. Оперативна резерва — 6.973 6.973 
50% 

ВКУПНО: 193.025 83.400 276.425 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НАРОДНА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 
61. 

Врз основа на член 34 точка 2 и 3 а во врска 
со член 14 од Законот за Народната банка на Ма-
кедонија, Советот на Народната банка на Македо-
нија, во согласност со утврдените намени од Из-
вршниот совет на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на својата Х-та седница одржана на 19. 
IV. 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ 
РЕЕСКОНТНИ ОДНОСНО ДОКУМЕНТАРНИ 
КРЕДИТИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ДО ИЗ-

НОСОТ ОПРЕДЕЛЕН ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Деловните банки (во натамошниот текст: 
банките) можат да користат к а ј Народната банка на 
Македонија, реесконтни односно документарни кре-
дити, врз основа на кредитите дадени на комитен-
тот^ за вложување во обртни средства на подрач-
јето на Социјалистичка Република Македонија, за 
следните намени: 

Износ во илј. динари 
Н а м е н и С р е д" 0 Д п р и м а р ' е м и С и ј а Ѕ g 

1971-72 1973 Вкупно ^ 

1. Стимулирање на из-
возот 
а) за произв. и за-

лихи на стоки за 
извоз 

б) за производство 
на автобуси за 
извоз 

2. За увоз на опреде-
лени репроматерија-
ли 
а) за црната мета-

лургија 
б) за базич. хем. ин-

дустрија 
3. За продажба на се-

риска опрема 
4. За залихи на земј. 

производи 
а) за залихи на ориз 
б) за залихи на гро-

зје, јаболка, кон-
зер. овоштие и 
зарзават 

в) за залихи на до-
бит. храна 

г) за откуп на афион, 
чушки 

56.273 13.727 70.000 30% 

- 40.000 40.000 70% 

24.452 - 34.452 

14.452 - 14.452 40% 

10.000 - 10.000 40% 

20.000 - 20.000 40% 

68.900 
13.000 7.000 20.000 30% 

40.900 4.100 45.000 40% 

15.000 5.000 20.000 40% 

— 2.000 2.000 40% 

Во рамките на износите од претходниот став 
Народната банка ќе одобрува реесконтен односно 
документарен кредит за секое тримесечје, на де-
ловните банки од територијата на СФРЈ, кои имаат 
одобрени кредити на работните организации на те-
риторијата на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Банките ќе ги поднесуваат барањата најдоцна 
до 25-ти во месецот што му претходи на наредното 
тримесечје. 

Народната банка ќе ги земе во разгледување и 
барањата поднесени по истекот на рокот од прет-
ходниот став доколку не се исцрпени расположи-
вите средства. 

II. Неискористените средства за одделни на-
мени од точка I став 1 на оваа одлука, Народната 
банка може да ги употреби за други намени од 
истата точка. 

III. Средствата на оперативната резерва, На--
, родната банка ќе ги одобрува за утврдените на-

мени од точка I став 1 на оваа одлука, зависно од 
сезонските и вонредните потреби. 

IV. Кредити според одредбите на оваа одлука 
банката може да користи к а ј Народната банка на 
Македонија само ако, на кредитите што ги дава 
од средствата на примарната емисија за намените 
од точка I на оваа одлука не наплатува камата 
по стапка која за повеќе од 1% е поголема од стап-
ката по која на тие средства и плаќа камата на 
Народната банка на Македонија. 

V. При одобрувањето и користењето на креди-
тите за намените предвидени со оваа одлука, за 
сите други услови ќе се применуваат одредбите од 
Законот за банките и кредитното и банкарско ра-
ботење („Службен лист на СФРЈ" бр. 58/71), Одлу-
ката за условите за користење на кредитите што 
Народната банка на Југославија им ги дава на де-
ловните банки од средствата на примарната еми-
сија („Службен лист на СФРЈ" бр. 7/73 година) и 
упатствата на Народната банка на Југославија и 
Народната банка на Македонија. 

Народната банка ќе донесе поблиски упатства 
за спроведување на оваа одлука. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија". 

Претседател на Советот 
на Народната банка на Македонија, 

Љупчо Арсов, с. р. 
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Огласен дел 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 902, страна 263, книга IV е запишано след-
ното Деловното здружение на водостопанските ор-
ганизации на СРМ — Скопје, со одлуката на управ-
ниот одбор ,на деловното здружение на водостопан-
ските организации па СРМ — Скопје од одржаната 
седница на 25. IX. 1972 година, бр. 01-246/1 од 20. 
XII. 1972 година, се става под редовна ликвидација. 

Ликвидационата комисија за спроведување па 
ликвидационата постапка за престанок на Делов-
ното здружение на водостопанските организации 
на СРМ — Скопје, со одлуката на управниот од-
бор на споменатото деловно здружение бр. 01-246/1 
ед 20. XII. 1972 година, ја сочинуваат следните 
претставници: 

— претставник од Водостопанското претприја-
тие „Брегалница" — Кочани; 

— Славејка Павлова — ООЗТ „Вардар" — 
Скопје; 

— претставник од ООЗТ „Мелиопроект" — 
Скопје; 

— Јордан Миновски и Александар Здравков-
ски, претставници од Бирото на здружението. 

Со решението на управниот одбор на Деловното 
здружение на водостопанските организации на 
СРМ - Скопје, бр. 01-242/1 од 20. XII. 1972 година 
за претседател на ликвидационата комисија е на-
значен Александар Здравковски, кој истото во ид-
нина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, сметано од 4. XII. 
1972 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашните потписници на Деловното здру-

жение на водостопанските организации на СРМ 
— Скопје, Глигор Пане Гечевски, директор и 
Здравковски Здравко Александар, секретар им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 10 од 12. I. 1973 година. (105) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 285, страна 831, книга I е запишано след-
ното: Хидро-електричната централа „Лукар" — се-
ло Конопиште се става пол редовна ликвидација, 
согласно со решението на Собранието на општина 
Кавадарци, број 01-5455 од 4. XII. 1970 година. 

Постапката за редовна ликвидација ќе ја спро-
веде ликвидационата комисија. 

Ликвидационата комисита, со решението на Со-
бранието на општина Кавадарци, број 01-9360 од 
24. X. 1972 година, ја сочинуваат следните лица: 

а) Александар Димов, претседател, 
б) Драги Иванов, член и 
в) Тодор Грозданов, член. 
За ликвидатор на Хидро-електричната центра-

ла „Лукар" — село Конопиште, со решението на 
Собранието на општина Кавадарци, број 01-3960 од 
5. XII. 1972 година, е назначен Иван Чемерски, кој 
истата под редовна ликвидација ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашните потписници на Хидро-елек-

тричната централа „Лукар" — село Конопиште Ми-
тре Јованов Јанакиев, директор и Димо Гичов 
Ашаданов, електричар, им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1059/72 од 30. I. 1973 година. (2301 

Со правосилно решение Л. бр. 3/73 од 5. XII. 
1972 година на Окружниот стопански суд во Би-
тола, заклучена е постапката за присилна ликви-
дација над Земјоделската задруга „Братство" — се-
ло Радолиште, Струшко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. (471 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје се води по-

стапка по тужбата на Сејдие Селимова Алили од 
Тетово, ул. „105" бр. 11, против тужениот Селим 
Алили, со непознато место на живеење, за развод 
на брак, вредност 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Селим Даут Алили во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави во судот или да ја соопшти својата точна ад-
реса. Во противно, по истекот на овој рок, судот 
ќе му определи привремен старател кој ќе го за-
стапува до правосилното окончување на бракораз-
водниот спор, согласно со член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2378/72 од 
5. III. 1973 година. (53) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка 
по правната работа на тужителот Петруш Петру-
шевски од Скопје, ул. „306" бр. 26, против тужената 
Вера Петрушева, родена Дамјанова од село Стари-
Град, Титов1велешко, сега со непозната адреса и ме-
сто на живеење, за развод на брак. 

Се поканува тужената Вера Петрушева во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави 
во овој суд или да ја соопшти својата точна адре-
са. Во противно ќе и биде определен привремен 
старател кој ќе ги застапува нејзините интереси, 
ЕО предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1885/72 од 
7. V. 1973 година. (62Ј 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на Ристо Котев од Скопје, ул. 
„1002" бр. бб, населба Жданец, против тужената 
Марија Котева, со непознато место на живеење, за 
развод на брак, вредност 2.000 динари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас да се јави во судот или 
да ја достави својата точна адреса. Во спротивно, 
по истекот на овој рок, ќе му биде определен при-
времен старател кој ќе го застапува до правосил-
ното окончување на бракоразводниот спор, а со-
гласно со член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 103 од 28. 
III. 1973 година. (54) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО ШТИП 

Елена Михаил Шерер од Струмица поднесе до 
овој суд тужба за развод на брак против Михаил 
Јакуп Шерер, механичар од Струмица, а сега во 
неизвесност. 

Биде јќи адресата и местожителството на ту-
жениот се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, ќе му го определи за застапник Боге Илиев, 
приправник при Окружниот суд во Штип и делото 
ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 61/73. (55) 

Ката Колева Монева од Св. Николе поднесе 
до овој суд тужба за развод на брак против ту-
жениот Коле Монев од Св. Николе, сега со непо-
зната адреса. 

Биде јќи адресата и местожителството на ту-
жениот се непознати, се повикува во рок од еден 
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месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, ќе му го определи за застапник Николов 
Љупчо, приправник во Окружниот суд во Штип, и 
делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 57/73. (56) 

Драго Алексов од село Џумајлија , Св. Николе, 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак про-
тив тужената Полизена Анакиева од село Каме-
ница, а сега со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ната се непознати се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, ќе го определи за застапник Николов Љупчо, 
приправник во Окружниот суд во Штип и делото 
ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 44/73. (57) 

Тасевски Б л а ж е од село Смојмирово, Берово, 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак про-
тив Тасевска Маријка од Берово, сега во неизве-
сност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената се непознати се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, ќе и го определи за застапник Николовски 
Љубе, приправник при Окружниот суд во Штип и 
делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 26/73. (58) 

ЗИК „Црвена ѕвезда" од Штип поднесе до овој 
суд тужба за поништување на договор против Ха-
џи-Андов Донче од Штип, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителство^ на ту-
жениот се непознати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, ќе му го определи за застапник Николовска 
Љубе, приправник при Окружниот суд во Штип, 
и делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 548/70. (59) 

Кариманов Елмаз од Штип, ул. „Љубен Ива-
нов" бр. 54 поднесе до овој суд тужба за развод 
на брак против Станојковиќ Босилка од село Ста-
ро Село, сега со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителство^ на туже-
ната се непознати се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, ќе и го определи за застапник Љубе Николов, 
приправник при Окружниот суд во Штип и делото 
ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 70/73. (61V 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 660, страна 93, книга VI е запишана под 
фирма: „Стококооп" — трговско претпријатие за 
промет со кожи, волна, стока и сточни производи 
на големо и мало — Скопје — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница во Куманово, ул. „Маршал Тито" број 18. 
Предмет на работењето на продавницата е: 

— продажба на производи од преработена ко-
жа, гуми, надворешни и внатрешни гуми за мо-

торни возила, надворешни и внатрешни гуми за 
велосипеди и троцикли, опинци, чизми, кабаници, 
останати гумени производи, медицински гумени 
производи, душеци, ракавици, гумена облека, гу-
мени црева, пиле, гумени плочи, прстени и др.; 

— производи од пластични маси: целофан, по-
ливинил, линолеум, амбалажа од пластични маси, 
останати производи од пластични маси, смоли, ла-
кови, гутаперка и гума ластекс, синтетички влак-
на, синтетички и природен каучук, галантерија од 
пластични маси, корици за книги и тетратки, су-
дови од пластични маси, прекривки од пластични 
маси и др.; 

— волнено предено и предено од вештачко по-
текло, ткаенини од волна, свила, памук и мебел 
ткаенини, суров памук, јамболии, килими и други 
производи од домашни Ракотворби. 

Продавницата е основана од одлуката на управ-
ниот одбор на Трговското претпријатие „Стококооп" 
- Скопје, од одржаната седница на 20. III. 1972 
година. 

Раководител на продавницата е Ристовски Војо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 489 од 19. VII. 1972 година. (1083) j 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при работната заедница 

на Централното основно училиште „Скендербеу" — 
село Арачиново — Скопско, распишува 

К О Н К У Р С 
за именување директор на училиштето (реизбор) 

Услови: 
Кандидатот, покрај општите услови предвидени 

со ОЗРО и Законот за установите, треба да ги ис-
полнува и следните услови: 

— да има завршено педагошка академија — од-
носно виша педагошка школа или филозофски ф а -
култет — педагошка група; 

— да има положено стручен испит за звањето; 
— да има работно искуство најмалку 5 години 

во струката; 
— да не е осудуван за кривични дела наведе-

ни по член 43 од Основниот закон за установите; 
— со судска одлука да не му е забрането вр-

шењето на должноста директор; 
— да се истакнува со организациони способно-

сти и да поседува морално-политички квалитети. 
Молбите таксирани, со сите потребни докумен-

ти, се доставуваат до училиштето. 
,Личниот доход според Правилникот на учили-

штето. 
Некомплетираните документи нема да се раз-

гледуваат. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Напомена: Наставата се изведува на албански 

и македонски наставен јазик. (654)^ 

Управниот одбор на Градежно-занаетчиската 
услужна станбена задруга „Пушкин", Скопје, врз 
основа на член 79 од Статутот на задругата, рас-
пишува 

К О Н К У Р С 
за реизбор на директор 

Услови: 
Кандидатот, покрај општите услови предвидени 

во ОЗРО, треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

1. да има стручна подготовка — завршен гра-
дежен или архитектонски факултет, положен стру-
чен испит и да има 15 години стаж во градежни-
штвото, 
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2. да има завршено средна техничка градежна 
школа — градежна или архитектонска насока, по-
ложен државен испит и 20 години работен стаж 
во градежништвото, 

3. да има завршено градежен техникум, или 
положен стручен испит за висококвалификуван 
градежен работник по градежната струка. 

Со молбата кандидатите треба да ги достават 
и следните документи: 

— диплома за завршена стручна подготовка, 
— потврда за работен стаж, 
— лекарско уверение — за оние кои стапуваат 

првпат на работа, 
— уверение дека не е осудуван и дека не е 

под истрага, 
— куса биографија за движењето во службата. 
Непотполни документи нема да се разгледу-

ваат. Молбите со сета документација да се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на задругата, на 
улица „Цветан Димов" б. б., барака 13, Бутел I. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот^ 
објавувањето. 

нотана 
308))) 

Советот на Земјоделскиот институт — Скопје, врз 
основа на членовите 114, 115 и 116 од Општите пра-
вила на установата во состав, распишува 

К О Н К У Р С 
за директор на Институтот 

(реизбор-избор) 

Покрај општите услови, предвидени со Зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да имаат завршено земјоделски факултет, 
отсек полјоделство, 

— да се занимавале со научна работа од об-
ласта на полјоделството најмалку 10 години. 

— да имаат најниско звање научен соработник. 
Кандидатите треба да поднесат програмска 

концепција за развојот на Институтот. 
Кон молбата (таксирана) кандидатите треба да 

приложат: биографија со кратко движење во служ-
бата, препис од дипломата, доказ за работниот 
стаж, решение за последното научно звање и спи-
сок на објавени научни и стручни трудови. 

Личниот доход е утврден со Правилникот за 
распределба на личниот доход на работниците при 
Институтот. 

Некомплетираните и ^благовремено поднесе-
ните документи нема да бидат земени предвид при 
разгледувањето. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (540)^, 

Советот во поширок состав на Клиниката за 
очни болести при Медицинскиот факултет во Скоп-
је, на својата седница одржана на 30. III. 1973 го-
дина, врз основа на член 186 и 122 од Статутот на 
Клиниката, распишува 

К О Н К У Р С 
— за именување на 8 шефови на оддели 

на Клиниката за очни болести 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

а) општите услови предвидени со Основниот 
закон за работните односи; 

б) да се лекари-специјалисти — офталмолози; 
в) да имаат 4 години специјалистички стаж; 
г) предимство имаат клинички лекари-специ-

јалисти — офталмолози. 
Молбите со документите за школската и струч-

ната подготовка да се достават до Секретаријатот 
на клиниката во рок од 15 дена од објавувањето 
на конкурсот. (541)v 

Советот на Природно-математичкиот факултет 
— Скопје, врз основа на член 158 од Законот за 
високото школство на СРМ, распишува 

К О Н К У Р С 
I. Во смисла на член 15 од споменатиот закон: 
1. за по еден наставник во звањето редовен 

професор, вонреден професор, виш предавач, до-
цент или предавач за предметите: 

— математичко програмирање, 
— математичка анализа, 
— општа физика ; 
2. за еден хонорарен наставник (виш преда-

вач или предавач) за предметот педагогија со пси-
хологија; 

3. за еден асистент при Физичкиот институт; 
4. за еден стручен соработник при Ботанич-

ката градина. 
II. За избор на еден асистент при Биолошкиот 

институт. 
Пријавите, во четири примероци, од кои ед-

ната таксирана со 2 динари таксена марка се под-
несуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон 
пријавата се приложува дипломата за завршена 
високошколска настава (Природно-математички ф а -
култет), кратка биографија и список на научни 
трудови, со по еден примерок од истите. 

За кандидатите кои ќе конкурираат за работ-
ното место асистент, посебен услов е познавање 
на еден странски јазик (англиски, француски, гер-
мански или руски), што ќе го докажат со уверение 
од соодветните катедри при Филозофскиот факул-
тет или Школата за странски јазици. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето. (542^ 

Конкурсната комисија при Централното основ-
но училиште „Ванчо Србаков", с. Вранештица — 
Кичево, распишува 

К О Н К У Р С 
за реизбор — преименување на директор 

на Централното основно училиште „Ванчо 
Србаков", с. Вранештица — Кичево 

У с л о в и : 
1. Да има завршено ВПШ, ПА — одделенска 

настава, филозофски факултет — педагошка група; 
2. Да има на јмалку 7 години работно искуство 

во просветна струка; 
3. Да се истакнува со педагошка и организа-

циона способност и да има морални и политички 
квалитети. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при одлучувањето. (543^ 

Конкурсната комисија за избор на директор на 
Медицинскиот центар „д-р Трифун Пановски" — 
Битола, распишува 

К О Н К У Р С 
за именување директор на Медицинскиот центар 

„д-р Трифун Пановски" — Битола 
Услови: 

Кандидатот, покрај општите законски услови 
за стапување во работен однос, треба да ги испол-
нува и следните посебни услови: 

1. да е лекар со најмалку 10 години работен 
стаж, 

2. да има положен стручен испит, 
3. да поседува морално-политички способности. 
Кандидатите со пријавата се должни да ги 

приложат сите докази за исполнување на горена-
ведените услови. 
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Лицата во работен однос од друга организација 
поднесуваат и согласност. 

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

Пријавите се поднесуваат до конкурсната коми-
сија преку архивата на Центарот. 

Некомплетирани молби и молби што се подне-
суваат по истекот на конкурсниот рок нема да се 
земаат предвид. (653) 

Врз основа на член 111 од Статутот на работ-
ната организација, Колегијалниот извршен орган 
при Трговското претпријатие на големо и мало 
„Ангро Вардар" — Титов Велес, распишува 

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

1. ш е ф на комерцијален сектор — избор, 
2. ш е ф на сметководен сектор — реизбор. 

Услови за ш е ф на комерцијален сектор: 
а) висока стручна подготовка, завршена или 

призната (економски факултет) со две години ра-
ботно искуство во комерција, 

б) виша стручна подготовка, завршена или 
призната (виша економско-комерцијална школа), 
со пет години работно искуство во комерција. 

Услови за ш е ф на сметководен сектор: 
а) висока стручна подготовка, завршена или 

призната, со две години работно искуство и да бил 
самостоен книговодител-билансист, 

б) виша стручна подготовка, завршена или 
призната, со две години работно искуство, да бил 
самостоен книговодител-билансист, 

в) средна стручна подготовка, завршена или 
призната, со осум години работно искуство, да бил 
самостоен книговодител-билансист. 

Покрај горните услови кандидатите под 1 и 2 
треба да поседуваат одредени морално-политички 
квалитети. 

Личниот доход на кандидатите се регулира со 
Правилникот за расподелба на личниот доход. 

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребната документација по 
ОЗРО: работна книшка, диплома за стручна под-
готовка, уверение за работен стаж, куса биогра-
фија , уверение да не е под истрага и да не е осу-
дуван за кривично дело против народот и држа-
вата и општонародниот имот, како и потврда од 
претпријатието дека ќе биде ослободен од долж-
носта, се доставуваат до секретаријатот на Тргов-
ското претпријатие „Ангро Вардар" — Титов Велес. 

Молбите со непотполна документација, нема да 
се земаат во разгледување. (607) 

Врз основа на член 33 од Правилникот за 
стручно усовршување на работниците, член 45 од 
Статутот и Одлуката на Советот бр. 02-01-360/5, Ме-
дицинскиот центар Титов Велес, распишува 

К О Н К У Р С 
за упатување на специјализација на здравствени 

работници — лекари 

Се распишува' конкурс за упатување на спе-
цијализација на здравствени работници — лекари 
по следните специјалности: 

— 1 лекар по специјалноста хирургија 
— 3 лекари по специјалноста педијатрија 
— 1 лекар по специјалноста очни болести 
— 1 лекар по специ јалност уво, нос и грло 
— 1 лекар по специјалноста интерна медицина 

Услови: 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 

услови: 
— завршен задолжителен лекарски стаж 
— положен стручен испит 
— познавање на еден странски јазик во тол-

кава мера да може да ја следи стручната литера-
тура 

— кандидатот да е во работен однос во Цен-
тарот. 

Личниот доход на кандидатите ќе се одреди со 
Правилникот за распределба на личните доходи на 
работниците. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребната документација се доста-
вуваат до Одделот за општи работи при Медицина 
скиот центар — Титов Велес. 636) 

Конкурсната комисија при Електро-водоинста-
латерската задруга „Бабуна" — Скопје, врз основа 
на член 60 од Статутот на задругата, објавува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место директор 

на задругата 
Услови: 

Кандидатите покрај општите услови предви-
дени во ОЗРО, треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка, правен 
или економски факултет, со 5 години работно ис-
куство, 

— виша стручна подготовка, насока економска 
или градежна со 10 години работно искуство, 

— висококвалификуван работник — градежно-
занаетчиска насока со 15 години работно искуство. 

Молбите со потребната документација да се 
доставуваат на следната адреса: Електро-водоин-
'Јталатерска задруга „Бабуна" — Скопје, ул. 805 
бр. 6. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на обја^Јчза^ 
њето. (634): 

Врз основа на ОЗРО, Статутот на Домот на 
културата и одлуката на Советот на работната за-
едница на Домот од 13. IV. 1973 година, Конкур-
сната комисија, распишува 

К О Н К У Р С 
за прием на раководител на Работничкиот универ-
зитет при Домот и технички водител на Радио 

станицата при Домот на културата 
Услови: 

1. Заинтересираните кандидати покрај општите 
услови предвидени со ОЗРО потребно е да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

— За раководител на Работничкиот универзи-
тет кандидатот треба да ги исполнува следните ус-
лови: 

а) да има високо или вшие образование со 5 
односно 10 години работно искуство како опште-
ствено-политички работник, или 

б) да има завршено средно или непотполно 
средно образование со 15 односно 20 години работ-
но искуство како општествено-политички работник. 

— За технички водител заинтересираните кан-
дидати треба да ги исполнуваат следните услови: 

а) неполно средно образование или завршена 
школа за радио механичари со една година работ-
но искуство како технички водител на радио ста-
ница. 

Конкурсот е отворен 15 дека од денот на об-
јавувањето. Заинтересираните кандидати се долж-
ни потребните документи, според ОЗРО, како и 
документите за работното искуство и училишната 
наобразба заедно со пријавата таксирана со еден 
нов динар, да ги достават до Конкурсната комисија 
на Домот на културата — Крива Паланка. (673) 
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