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439. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА 

Се прогласуваат измените на Републичкиот бу-
џет за 1979 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 
октомври и 1 ноември 1979 година. 

Бр. 08-2658 
1 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

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

И З М Е Н И 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1979 година („Служ-

бен весник на СРМ", бр. 43/78), во член 1, став 1 
износот „4.400.000.000" се заменува со износот 
„4.520.000.000" и во став 2, точка 1 износот 
„3.059.000.000" се заменува со износот „3.179.000.000". 

Член 2 
Во член 3, — Биланс на приходите и расходи-

те на Републичкиот буџет за 1979 година: 
— во оддел I. Приходи, во точка 1 — Непос-

редни изворни приходи, Вид 01 — Данок на доход 
на организациите на здружениот труд, во формата 
на приходите 01-1 — Данок на доход на организа-
циите на здружениот труд износот „390.000.000" на 
двете места се заменува со износот „440.000.000", а 
вкупниот износ на изворот на приходите на Вид 
01 „390.000.000" се заменува со износот „440.000.000". 

— во оддел I. Приходи, во точка 1 — Непос-
редни изворни приходи, Вид 03 — Данок на про-
мет на производи и услуги во прометот и на про-
метот на недвижности и права, во формата на 
приходите 03-1 — Основен данок на промет на 
производи, износот „2.110.000.000" се заменува со из-
носот „2.180.000.000", а вкупниот износ на изворот 
на приходите Вид 03 „2.495.000.000" на двете мести 
се заменува со износот „2.565.000.000", 

— во оддел I. Приходи во ставката „Вкупно 
непосредни изворни приходи", износот „3.059.000.000" 
се заменува со износот „3.179.000.000", и на крајот на 
одделот во ставката „Вкупно" износот „4.400.000.000" 
се заменува со износот „4.520.000.000", 

— во оддел II. Расходи, основна намена 04 — 
Поттикнување развојот на стопанството и поттик-
нување побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените подрачја, Распоредна група 04-2 — 
Компензации, премии, регреси и надоместоци, из-
носот „230.000.000" се заменува со износот 
„350.000.000", а вкупниот износ на основната наме-
на 04 „277.350.000" на двете места се заменува со 
износот „397.350.000", 

— во оддел II. Расходи, во ставката „Вкупни 
расходи (од 01-09)" износот „4.400.000.000" се заме-
нува со износот „4.520.000.000". 

Член 3 
Во член 4, Раздел 10 — Републички секрета-

ријат за финансии: 
— во Основната намена 04 — Поттикнување 

развојот на стопанството и поттикнување на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените 
подрачја, позиција 119 поблиска намена 04-2 — 
Средства за регреси, премии и компензации, изно-
сот „230.000.000" на двете места се заменува со из-
носот „350.000.000", 

— во ставката - Вкупно раздел 10 (позиции од 
104 до 123) износот „934.119.000" се заменува со из-
носот „1.054.119.000", и 

— во ставката — Рекапитулација на разделот, 
износот „924.567.000" се заменува со износот 
„1.044.567.000", а износот „934.119.000" се заменува 
со износот „1.054.119.000". 

Член 4 
Овие измени влегуваат во сила осмиот ден од 

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

440. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДА-
НОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за стапките на данокот на до-
ход на организациите на здружениот труд и за да-
ночните олеснувања и ослободувања, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седниците на Соборот 
на здружениот труд, одржани на 31 октомври и 1 
ноември 1979 година. 

Бр. 08-2674 
1 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДО-
ХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И 
ОСЛОБОДУВАЊА 

Член 1 
Во Законот за стапките на данокот на доход 

на организациите на здружениот труд и за даноч-
ните олеснувања и ослободувања („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75, 44/77, 
35/78, 41/78 и 22/79), во член 1, став 2, во ред 13 
и 14, зборовите: „производството на кожни обувки 
и галантерија и преработката на каучук", се за-
менуваат со зборовите: „производство на железо и 
челик", а на крајот точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „а основните орга-
низации на здружениот труд од производството на 
хемиски влакна и пластични маси, производството 
на основни индустриски органски и неоргански хе-
микалии (додецил-бензол, линиарен алкил бензол, 
монохлороцентна киселина, хлор, натриум хидрок-
сид и солна киселина), производството на синте-
тички детергенти и производството на хемикалии 
за земјоделството (инсектицид^ фунгициди и хер-
бициди), производството на кожни обувки и галан-
терија и преработката на каучук, плаќаат данок 
на доход по стапка од 0,5%". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1979 година. 

441. 
Врз основа на член 92 став 2 од Законот за сис-

темот на општественото планирање и за Општест-
вениот план на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Опште-
ственонполитичкиот собор, одржани на 31 октом-
ври и 1 ноември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ И ЗА РАМКИТЕ НА 
ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА НА ОПШТЕСТВЕ-
НО -ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СР МАКЕДО-
НИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

1. Основните насоки и рамки на економската 
политика на општествено-економскиот развој на 
Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1981 до 1985 година имаат за цел во подго-
товката на Општествениот план на Републиката и 
на плановите на другите носители на планирање-
то, врз досегашните согледувања, да дадат основ-
ни информации за можните глобални правци на 
развојот и да ги дадат основните рамки на економ-
ската политика. 

2. Тргнувајќи од Законот за системот на оп-
штественото планирање и за Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија, а посебно 
од начелото на истовременост и континуитет во 
планирањето, во подготвувањето на плановите на 
самоуправните организации и заедници и на пла-
новите на општествено--политичките заедници, со 
самоуправни спогодби и договори за основите на 
плановите ќе се врши утврдување на заедничките 
интереси и цели на развојот и усогласување на це-
лината на општествената репродукција. 

Самоуправното спогодување и договорање за 
основите на плановите претставува суштествена 
претпоставка за самоуправно утврдување на заед-
ничките интереси и цели на развојот и за што по-

успешно насочување и усогласување на тековите 
на општествената репродукција. Усогласувањето на 
поединечните и утврдувањето на заедничките ин-
тереси на општествено-економскиот развој во про-
цесот на спогодување и договарање, треба да се 
засновува врз демократско одлучување и оства-
рување на самоуправните права на работните луѓе 
и граѓаните. 

I 
1. Во подготвувањето на плановите, а во тие 

рамки и во подготвувањето на самоуправните спо-
годби и договори за основите на плановите, неоп-
ходно е да се појде од постигнатите резултати во 
остварувањето на тековните среднорочни планови, 
појавените проблеми и согледаните' можности за 
идниот развој. 

Во тековниот среднорочен период е постигнат 
натамошен напредок во општествено-економскиот 
развој на земјата и Републиката. Во овие рамки 
остварен е натамошен развој на социјалистичките 
самоуправни општествено-економски односи. Се 
остварува релативно динамичен стопански растеж, 
што обезбедува соодветна реализација и на дру-
гите цели и задачи на развојот. Донесени се пого-
лем број од системските закони, што обезбедува 
поцелосна изградба на стопанскиот систем, а пос-
тигнати се и други резултати. 

Истовремено развојот е придружен и со опре-
делени проблеми кои ќе бараат напори за нивно 
решавање. Се уште не се совладани примарните 
причини за нестабилните стопански текови. Интен-
зитетот во динамиката на стопанскиот растеж на 
Републиката се уште не овозможува отворање на 
процес, врз трајна основа, за намалување на рела-
тивните разлики во нивото на развиеност во однос 
на поразвиените републики и автономните покраи-
ни во земјата; се уште постојат определени струк-
турни диспропорции, особено меѓу примарното про-
изводство и преработувачките капацитети, и недо-
волна застапеност на производството, особено од 
комплексот во металопреработувачката и електро-
индустријата и некои други дејности. 

Динамиката на стопанскиот растеж многу е ус-
ловена и од платнобилансните тешкотии на зем-
јата и од ограничените енергетски можности. 

Потребите од вработување и натаму се зна-
чително поголеми од можностите и проблемите на 
вработувањето постојано се едни од најактуелни-
те во развојот. 

Присутна е и тенденција на влошување на 
пропорциите во распределбата на доходот и опа-
ѓање на акумулативната и репродуктивната спо-
собност на стопанството, како и бавен процес на 
растежот на квалитативните фактори во стопани-
сувањето. 

2. Тргнувајќи од резолуциите на XI конгрес на 
СКЈ и на VII конгрес на СКМ, од Основните на-
соки и рамки на економската политика на опште-
ствено-економскиот развој на Југославија за пе-
риодот од 1981 до 1985 година, од Основите на за -
едничката политика на долгорочниот развој на Со-
цијалистичка Република Македонија до 1985 го-
дина, како и од остварените резултати и проблеми 
во досегашниот развој, од заеднички интерес ќе 
биде со општествено-економскиот развој на Соци-
јалистичка Република Македонија во периодот од 
1981 до 1985 година; да се оствари: поцелосно ожи-
вотворување на самоуправните социјалистички од-
носи врз доследна примена на стопанскиот систем 
и овладување на работниците со целината на оп-
штествената репродукција; проширување на мате-
ријалните услови за општествен живот и работа 
на работните луѓе, со остварување натамошна 
трансформација на стопанската и гранската струк-
тура на производството и со постигање квалитет-
но повисоко ниво на организираност на здруже-
ниот труд во областа на материјалното производ-
ство и општествените дејности; постигање повисок 
степен на економска стабилизација заснована врз 
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поекономично производство, поусогласени стоков-
но-парични односи на пазарот и поусогласени од-
носи во тековите на репродукцијата; да се обезбе-
ди динамичен развој во сите подрачја во Репуб-
ликата, посебно во стопански недоволно развиени-
те и натамошно јакнење на одбранбената способ-
ност на земјата, безбедноста и самозаштитата. 

IX 
Остварувањето на натамошен развој на соци-

јалистичките самоуправни односи во здружениот 
труд во сите сфери на општествениот живот и во 
идниот период ќе претпоставува севкупната актив-
ност да биде насочена кон организирано дејству-
вање во непосредната општествена практика, кон 
забрзување на процесите во развојот на општест-
вено-економските односи во духот на Уставот и 
Законот за здружениот труд. 

1. Тежиштето на активноста ќе треба да се пре-
несе врз суштинските прашања на економската и 
самоуправната положба на основните организации 

,и на принципите и критериумите за уредување на 
меѓусебните доходовни односи во процесот на реп-
родукција, врз доследното остварување на заед-
ничките самоуправни планови и програми за ра-
бота и развој и врз конкретната разработка на не-
опходните мерила за формирање на заеднички 
приход и доход и нивната распределба. 

(1) Планирањето на развојот и здружувањето 
на трудот и средствата врз доходовни основи тре-
ба да биде основа за меѓусебно поврзување на ор-
ганизациите на' здружениот труд и доходот, по ос-
нов на резултатите на трудот и тоа ќе треба да 
стане основен двигател за подобра организираност, 
повисока продуктивност на трудот и поефикасно 
стопанисување. 

Со здружувањето на трудот и средствата и де-
ловното поврзување во. поразвиени облици, ќе тре-
ба поефикасно да се усогласуваат поединечните, 
заедничките и општите интереси во наредниот пе-
риод и тоа треба да претставува императив за ост-
варување на плановите за развој и за максимал-
но ефектуирање на материјалните и кадровските 
потенцијали, за зголемување на доходноста и аку-
мулативноста, за самоуправно поврзување во рам-
ките на вкупното југословенско стопанство и поор-
ганизирано и поефикасно вклучување во меѓуна-
родната поделба на трудот. 

Здружувањето на трудот и средствата се на-
ложува и како услов за поефикасно решавање на 
проблемите во врска со обезбедувањето на сред-
ства за проширена репродукција, за рационална 
употреба на акумулацијата и за заедничко финан-
сирање на инвестиционите зафати, за поголема си-
гурност и стабилност во производството и за ре-
шавање на другите проблеми во тековната репро-
дукција врз основа на заедничките интереси и за-
ради зголемување на вкупната ефикасност на оп-
штествениот труд. 

Со самоуправните спогодби и договори за осно-
вите на плановите и со плановите, треба да се 
обезбеди работниците во здружениот труд да ги 
утврдуваат меѓусебните права, обврски и одговор-
ности во стекнувањето на доходот и во неговото 
распоредување, да располагаат со доходот и со 
средствата на општествената репродукција во це-
лина и самостојно да ги уредуваат меѓусебните од-
носи во процесот на здружување на трудот и 
средствата. 

(2) Ќе треба да се засили и содржински да се 
збогати активноста за самоуправно организирање 
и за уредување на односите во постојните и во 
нови работни и сложени организации на здружен 
труд и во техноекономските системи во Република-
та. Тоа особено се однесува на организациите и 
дејностите од посебен интерес за општиот развој 
(електростопанството, поштите, железниците, круп-
ните интеграциони системи, здравството итн.). 

(3) Во наредниот период е неопходно да про-
должи и да се конкретизира активноста за дог-
радба и доследно оживотворување на банкарскиот, 
монетарно-кредитниот и вкупниот финансиски сис-
тем и за натамошно суштинско менување на одно-
сите во банките и во другите финансиски асоци-
јации на здружениот труд. 

Неопходно е да се обезбеди новите односи да 
се темелат врз непосредното самоуправно здружу-
вање на трудот и средствата како доминантен од-
нос, во чија функција треба да се обезбеди и соод-
ветна поставеност, место и улога, пред се на основ-
ните и интерните банки. 

(4) Здружениот труд е неопходно побрзо да се 
организира за преземање на задачите, обврските и 
одговорностите на подрачјето на економските од-
носи со странство, во согласност со договорената 
политика. Носителите на планирањето со самоуп-
равните спогодби и договори за основите на плано-
вите и со плановите ќе ги усогласуваат интересите 
и ќе преземаат обврски на подрачјето на економ-
ските односи со странство, а посебно во врска со 
извозот и увозот на стоки и услуги, приливот и 
одливот на девизи и со кредитните односи со 
странство. На таков начин пореално ќе се усог-
ласуваат вкупните потреби и можности, а здруже-
ниот труд ќе стане основен носител на правата и 
обврските во оваа област, со што ќе преземе одго-
ворност за остварување на платнобилансната по-
зиција на Републиката во рамките на платниот би-
ланс на земјата. 

2. Делегатскиот систем и натаму ќе биде ши-
рока база за самоуправно организирање на опште-
ството и за демократско одлучување на работни-
ците и работните луѓе по сите битни прашања од 
економскиот и општествено-политичкиот живот. Во 
согласност со ова, во организациите на здружен 
труд, општествено-^политичките заедници и во дру-
гите самоуправни организации и заедници ќе тре-
ба да се обезбеди поцелосно влијание на работни-
те луѓе и граѓаните врз управувањето со сите оп-
штествени работи. Следниот петгодишен период ќе 
претставува период во кој треба да се оствари н а -
тамошна демократизација на општествено-поли-
тичките односи со творечка примена на колектив-
ната работа и одговорност. 

III 
1. Со оглед на нивото на развиеност на Ре-

публиката и отворените прашања на денешната 
етапа на развојот, остварувањето на динамичен 
стопански растеж во стабилни услови ќе биде не-
опходен услов за натамошен и неусогласен опште-
ствено-економски развој на Републиката. Ориен-
тацијата во оваа насока ја условуваат повеќе ф а к -
тори. Во овие општи рамки стои нагласена потре-
бата врз основа на вкупните напори, да се овоз-
можи побрз развој на Републиката и намалување 
на релативните разлики во нивото на развиеност 
во однос на поразвиените републики и автономни 
покраини во земјата, кои се уште се значајни. Не-
опходноста од натамошен релативно висок пораст 
на производството и услугите ја наметнува и пот-
ребата од создавање на простор за натамошно ре-
лативно високо и попродуктивно вработување на 
работоспособното население, условено особено од 
кумулираната работна сила што бара вработување, 
посебно школуваните кадри, враќањето на работ-
ниците од привремена работа во странство и се 
уште значајниот трансфер на земјоделското насе-
ление. 

Тргнувајќи од досега согледаните услови и 
можности на развојот на периодот од 1981 до 1985 
година, се цени дека општествениот производ во 
вкупното стопанство би требало да беде зголему-
ван по стапка на годишен пораст од 7,5 до 8%. 

2. Динамичниот развој претпоставува да се 
оствари натамошно зголемување на производство-
то и услугите во сите стопански дејности и ната-
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мошна трансформација на стопанската и г р а н к а -
та структура на стопанството. 

Промените во стопанската и производната 
структура треба да доведат до проширување на 
дејностите со ново производство и активности, со 
нова техника и технологија, со нова и поразвиена 
организација на работата, и до зголемување на до-
ходот, продуктивноста на трудот и воопшто на 
вкупните можности на стопанството. 

Овие промени и натаму треба да бидат оства-
рувани во процесот на забрзана индустријализаци-
ја на Републиката. Иако овој процес има поши-
роко значење, тој во основа подразбира и натаму 
да се остварува континуиран и интензивен развој, 
пред се, на индустријата, како најдинамична ком-
понента на вкупниот стопански развој и основен 
двигател на промените во стопанската структура, 
што е услов за постигање и на повисоко ниво на 
развиеност. Натамошен значаен фактор за транс-
формација на стопанската структура треба да би-
де и развојот на терцијарниот сектор. Видно вли-
јание врз вкупниот развој ќе треба да има раз-
војот и на земјоделството. Интензивниот растеж 
на земјоделското производство и развојот на со-
цијалистичките општествено-економски односи на 
село ќе бидат значајни претпоставки за стабил-
ност во производството и вкупниот развој. 

3. Во напорите за натамошни квалитативни 
промени во стопанската и производствената струк-
тура, неопходно ќе мора да се тргнува од потре-
бата за повисока валоризација на домашните ре-
сурси, за постепено ослободување од увозот на од-
делни суровини и репродукциони материјали, за 
зголемување на производството со поголема доход-
ност, за економско активирање на работоспособ-
ното население, за зголемување на извозот и раз-
вивање на економските односи со странство врз 
потрајна основа. Истовремено ќе биде неопходно 
оваа ориентација да тргнува и од потребата за 
обезбедување на побрз развој на сопствена наука 
и технологија, со истовремена ориентација кон соз-
давање на поповолни услови за побрзо пренесува-
ње, поширока примена и поефикасно користење на 
научните и технолошките достигања на индуст-
риски поразвиените земји. 

(1) Диверзификацијата и збогатувањето на сто-
панската структура во наредниот период ќе бара 
со мерките и активностите од сите носители на 
планирањето и на економската политика да се 
обезбедува побрз развој на соодветните дејности. 

Натамошниот брз и стабилен развој на инду-
стријата ќе биде неопходно да се остварува со по-
голема усогласеност со енергетските можности на 
Републиката, посебно со можностите за обезбеду-
вање на електрична енергија и течни горива и со 
позабрзано проширување на производството, кое 
има релативно повисоки ефекти врз платнобиланс-
ната и девизнобиланоната позиција на Република-
та во единствената проекција на платниот и девиз-
ниот биланс на Југославија. 

Развојот во основа ќе треба да се потпира врз 
повисока валоризација на повисоковредните мине-
рални ресурси и преку оптимализација, техничко-
технолошко и организационо иновирање на пос-
тојните потенцијали и нивно натамошно проширу-
вање со изградба на нов индустриски потенцијал. 

Развојот на производството на суровини од за-
еднички интерес е да биде насочен, пред се, кон 
постапно решавање на проблемот на покривање на 
потребите на веќе изградените преработувачки ка -
пацитети во индустријата, а особено во црната и 
обоената металургија и хемиската индустрија и со 
тоа да се обезбеди супституција на увозните суро-
вини и да се прошири производството за извоз. 

Во наредните пет години во центарот на раз-
војната ориентација во индустријата изразита 
предност ќе треба да му се даде на развојот на 
производството на металската, електроиндустрија-
та и електрониката и на производството на други-

те индустриски гранки кои, користејќи ги во пого-
лема мерка резултатите на современата наука и 
технологија, на помало количество материјал ва-
лоризираат повеќе тековен виоокостручен труд, до-
ход и девизен ефект. Со забрзано ширење на овој 
вид на производство ќе треба да се обезбеди по-
големо вклучување на индустријата од Републи-
ката во пошироката поделба на трудот во земјата 
и во странство и да се изврши позначајна проме-
на во индустриската структура. Одредено место е 
потребно да добие и производството на неметали и 
индустријата на градежни материјали, производ-
ството на градежни елементи од дрво кои по сво-
јот обем, вид и квалитет на подолг рок претставу-
ваат мошне широка основа за развој на индустри-
јата во Републиката. 

(2) Во наредниот период треба да се обезбеди 
стабилно зголемување на земјоделското производ-
ство заради задоволување на редовните потреби на 
населението, создавање на потребни резерви и 
обезбедување на поголеми количества земјоделски 
производи за пласман на домашниот пазар и за 
извоз. 

Значењето на анималните производи во исхра-
ната, растечките потреби и дефицитарноста во 
овие производи упатуваат на тоа и понатаму да се 
обезбедува побрз развој на сточарството. Притоа, 
тежиштето треба да биде ставено на зголемување 
на производството на месо и млеко. 

Во рамките на полјоделството ќе биде неопход-
но да се обезбеди натамошно ширење на интен-
зивните култури, но истовремено и да се одржи 
производството на лебни жита на потребното ниво. 
Од посебно значење ќе биде производството на ин-
дустриските култури да се усогласи со потребите 
и со изградените капацитети за преработка. Тоа се 
однесува, пред се, на сончогледот, шеќерната реп-
ка и афионот. Со оглед на важноста на економи-
ката на Републиката, значајно место треба да му се 
даде и на тутунот, а одредено внимание и на па-
муков 

Во градинарството ориентацијата треба да би-
де кон зголемување на среднораното и доцното 
производство на отворено, за масовна потрошувач-
ка и за преработка, како и кон раното и доцното 
производство во заштитен простор, за да се обез-
беди нередовно снабдување на пазарот со свеж 
зеленчук. Покрај масовните култури (доматите, пи-
перките, зелката и др.), во идниот развој на про-
изводството позначајно место треба да добијат ра-
ните култури (ран компир, рана зелка и др.), по-
тоа боранијата, грашокот, гравот и компирот како 
основни прехранбени производи. 

Ориентацијата ќе треба да биде и кон ната-
мошен интензивен развој на овоштарството и ло-
зарството, што претпоставува подигање на нови 
плантажни овошни и лозови насади и истовремено 
интензивно користење на подигнатите насади. Во 
избо-рот на видот и на сортиментот се смета дека 
предност треба да имаат јаболката, к р у т и т е , ква -
литетните коскести видови и јатчестото овошје, 
а од грозјето квалитетните трпезни и вински сорти. 

Натамошниот развој на земјоделството треба 
да биде обезбеден со побрз развој на општестве-
ниот сектор на земјоделството, со општествено-ор-
ганизирано производство на индивидуалните сто-
панства преку различни форми на здружување на 
земјоделците и поинтензивно користење на земјо-
делските површини. 

(3) Во шумарството, градежништвото и во деј -
ностите од терцијарниот сектор развојот ќе треба 
да се насочи кон нивно оспособување за поефикас-
но извршување на поголем обем и изменет вид на 
производство и услуги. 4 

Развојот на шумарството треба да се насочи 
кон регенерација и реконструкција на постојниот 
шумски фонд да се зголеми обемот на подигање 
на плантажи од брзораони, игло лиени и широко-
лиони шуми и кон порационално користење на 
дрвната маса. 



2 ноември 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 34 - Стр. 761 

Од пошироко значење ќе биде да се 'интензи-
вира и пошумување^ на годините. 

Натамошното развивање и приспособување на 
градежната оператива ќе треба да се засновува врз 
ориентацијата на покомплексно изведување на об-
јектите и потесна спрега и поголемо ангажирање 
на индустриските и занаетчиските капацитети за 
заедничко изведување и опремување на објектите. 

Во натамошниот процес на проширување и мо-
дернизација на прометните и сместувачките капа-
цитети во трговијата тежиштето треба да се на-
сочи кон проширување и унапредување на мре-
жата и прометот со земјоделско-прехранбени про-
изводи, капацитетите за сместување на пазарните 
и стратешките резерви и мрежата за пласман на 
земјоделски и индустриски производи во други 
подрачја во земјата. 

Развојот на туризмот и во наредниот петгоди-
шен период ќе има посебно значење и ќе продол-
жи да се остварува на пошироко подрачје на Ре-
публиката. Во овие рамки ќе треба да се обезбе-
ди натамошен развој на стационарниот туризам во 
езерските, планинските и банските места. Напо-
редно со развојот на стационарниот туризам од ин-
терес е да се создаваат услови за натамошен раз-
вој и на транзитниот туризам, здравствениот, спор-
тско-^рекреативниот и излетничкиот туризам во по-
малите места. 

Од посебно значење ќе биде да се создаваат по-
поволни и постабилни услови за забрзан и посес-
тран развој и на малото стопанство. Развојот на 
ова стопанство и натаму треба да се одвива како 
дислоциран и органско поврзан кооперативен дел 
на поголеми производствени организации, како са-
мостојни производствени единици што кооперираат 
со поголемите организации и како производствени 
и услужни организации што задоволуваат одреде-
ни потреби на населението и стопанството. Тоа ќе 
треба да се засновува, покрај другото, врз побр-
зиот развој на личниот труд со средства во соп-
ственост на граѓаните, основање на договорни 'Ор-
ганизации на здружен труд, особено во дефици-
тарните услужни дејности и врз ширењето на ка-
пацитетите на соодветни услужни дејности и во 
помалите населени места. 

4. За натамошниот општествено-економски раз-
вој битна компонента ќе биде и обезбедувањето на 
стабилен и усогласен развој на општествените деј-
ности. 

Врз развојот на општествените дејности ќе 
треба да се создаваат можности за задоволување 
на зголемено ниво и нови облици на заеднички 
потреби. 

Развојот на општествените дејности треба да 
биде во непосредна врска со материјалната основа 
на стопанството и реалните можности и потреби на 
Републиката. 

(1) Обезбедување на стопанството и општестве-
ните дејности со потребните кадри и подигање на 
образовноста на населението воопшто ќе се овоз-
можи со редовно образование и низ работа и со 
процес на постојано усогласување со потребите на 
здружениот труд и општеството во целина, врз 
ефикасни и рационални основи. 

Тргнувајќи од веќе достигнатиот степен на оп-
фатеност на децата и младината во редовното об-
разование и очекуваните движења на училишни-
те генерации, во наредниот период активноста ќе 
треба да биде насочена особено кон создавање на 
услови за задоволување на проширените потреби 
од предучилишно воспитание и образование и од 
насочено средно образование. Со поголем интензи-
тет ќе треба да се остварува задолжителното ос-
новно образование, како и да се решава и проб-
лемот на неписменоста и недооформеното основно 
образование, особено ка ј работоспособното насе-
ление. 

Воспитно-образовната дејност и во идниот пе-
риод треба да продолжи со веќе започнатото ре-
формирање на целокупното образование и диспер-

зија на училишните институции како долгорочен 
процес. Притоа активноста треба да се насочи кон 
рационализација и осовременување на Воспитно-
образовната работа, зголемување ефикасноста на 
системот, кон оспособување на младите и возрас-
ните за работа и творечки однос кон работата, по-
дигање на стручното и идејното ниво на Настав-
ничкиот кадар, создавање на еднакви услови за 
работа на училиштата во недоволно развиените 
подрачја и друго. 

(2) Со мрежата на културните организации, кои 
во изминатиот период видно се проширени и ма-
теријално и кадровски зацврснати, како и врз нив-
ниот натамошен развој, се создаваат нови мож-
ности за афирмација на творештвото во сите под-
рачја на културата, како и за забрзано развива-
ње и ширење на културните самодејности во сите 
области на здружениот труд, во месните заедни-
ци, а посебно на децата и младината, и за пости-
гање на повисока активност во остварувањето на 
меѓурепубличката културна соработка и културна-
та соработка со странство за презентирање и афир-
мација на нашите културни вредности во земјата 
и во светот. 

Од значење ќе биде да се обезбеди ^ р а м н о м е -
рен културен развој во сите региони на Републи-
ката и развој на општествениот културен стандард, 
односно да се подобрува културата на трудот и 
културата ,на живеење од месните заедници до го-
лемите урбани целини, а одделно преку создавање 
на објекти и развивање на активности во нив да 
се задоволуваат културните потреби. За оствару-
вање на овие цели од значење ќе биде активнос-
та да биде насочена кон: стимулирање на умет-
ничкото и културното творештво; натамошно реа-
лизирање на долгорочните програми за заштита и 
ревитализација на спомениците на културата; про-
должување на археолошките истражувања; растеж 
и збогатување на издавачката дејност и филмско-
то производство; ширење на библиотечната мрежа 
и доближување на книгата кон читателот; ната-
мошен развој на архивската, музејската и сцен-
ско-уметничката дејност; унапредување на дејнос-
тите на домовите на културата и осовременување 
на нино мрежата, како и натамошен развој на ра-
диото и телевизијата. 

(3) Во наредниот период ќе треба да се обез-
беди позабрзан развој и на физичката култура. 
Тоа треба да се оствари преку омасовување на ак-
тивностите на физичката култура особено меѓу де-
цата и младината, како и преку поголема примена 
на спортот ка ј вработените за нивно рекреирање, 
обновување на работните способности и за акти-
вен одмор. Тоа ќе претпоставува да се развива фи-
зичкото воспитание на учениците и студентите и 
системот на спортските активности врз аматерска 
основа, да се организираат рекреативно-спортски 
натпревари на работничката младина и младината 
на село и на работните луѓе во организациите на 
здружениот труд и месните заедници. Притоа ќе 
биде неопходно да продолжат активностите за раз-
вој на врвниот спорт. 

(4) Со изградбата и функционирањето на об-
јектите за техничка култура и спомен-домовите на 
културата истовремено ќе треба да се создаваат и 
можности организациите на техничката култура да 
остварат проширена активност за подигање сте-
пенот на техничката култура и нејзино омасовува-
ње и со тоа тие да станат фактори на ширењето 
на научните сознанија и техничките знаења. 

(5) На здравството ќе треба да му се даде по-
себно место во идниот развој. Преку развојот на 
мрежата и зголемувањето на кадрите ќе треба да 
се обезбедат услови за остварување на зголемен 
обем на. здравствена заштита на населението, осо-
бено за спроведување на примарната здравствена 
заштита на сите региони и подрачја во Републи-
ката и обезбедување на повисок стандард на здрав-
ствена заштита. 
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Поврзано со ова, и во идниот период ќе биде 
потребно да се проширува мрежата на здравстве-
ните организации, особено мрежата на објектите 
од превентивен карактер, здравствените станици на 
село, амбулантно-поликлиничките, диспанзерските 
и болничко-стационарните капацитети. Тоа треба 
да се остварува водејќи сметка за потребите и ин-
тересите на работните луѓе и граѓаните од 'Превен-
тивна здравствена заштита, како и од изменетата 
патологија на болестите. Притоа здравствената 
заштита ќе треба да се остварува понепосредно во 
месните заедници и во организациите на здруже-
ниот труд преку нивната потеона поврзаност. Со 
тоа здравството ќе треба да биде оспособено да 
дејствува и да дава еднаков стандард на здравст-
вена заштита во сите подрачја на Републиката. За 
таа цел треба да се обезбеди подоследна примена 
на принципите на солидарност и заемност и да се 
изгради целосна концепција за регионална орга-
низација и функционална поврзаност на здравст-
вените организации во Републиката; да се разра-
ботат стандарди и нормативи на здравствените ус-
луги и категоризација на здравствените работни 
организации според потребите, интересите и мож-
ностите на здружениот труд и на општеството во 
целина. 

5. На проширувањето на материјалната основа 
на трудот, со развојот на енергетиката, сообраќа-
јот, водостопанството и другите дејности од сто-
панската инфраструктура, и во наредните пет го-
дини ќе биде неопходно да му се даде посебно мес-
то. Тоа ќе претставува сложена и крупна задача, 
за чија реализација ќе биде неопходно со средства 
и други напори да се ангажираат сите организации 
на здружениот труд и населението. 

(1) Во Републиката и во наредниот период, и 
тоа за подолго време, ќе бидат актуелни пробле-
мите сврзани со обезбедувањето на потребните ко-
личества на енергија, посебно на електрична енер-
гија, со менувањето на структурата на изворите 
на енергија и со нејзината порационална потро-
шувачка. Тоа ќе бара натамошни значајни напо-
ри, особено за обезбедување на нови извори на 
електрична енергија. Ова ќе треба да се оствару-
ва со натамошна реализација на Програмата за 
изградба на електроизвори во Републиката, која 
ќе се пренесе од претходниот период. Притоа ќе 
биде од интерес да се испитаат можностите за ста-
билно и рационално снабдување со електрична 
енергија и од други извори во земјата. Соодветно 
внимание треба да му се даде и на развојот на 
малите хидроцентрали. 

За менување на структурата на потрошувач-
ката на енергија од значење ќе биде, преку реали-
зацијата на Програмата за гасификација, да се 
обезбеди повисока употреба на гас. 

За забрзано решавање на прашањето на енер-
гетиката ќе биде потребно да се продолжи со ком-
плексно истражување на енергетски извори во Ре-
публиката и да се изготви долгорочна проекција 
за развој и употреба на различни енергетски ре-
сурси. 

(2) Со оглед на сушните услови во Републи-
ката, потребите од наводнување се уште се големи. 
Освен тоа, во постојан и брз растеж се и потреби-
те од вода за населението, индустријата и за дру-
ги цели. Поради тоа неопходно е и натаму да се 
создаваат услови за подобрување на водниот ре-
жим и рационално користење на водните ресурси 
и да се решава прашањето на водоснабдувањето на 
населените места. 

Со натамошниот развој на водостопанството 
треба да се обезбеди повисок степен на оспособе-
ност за употреба на изградените системи за на-
воднување и да се овозможи изградба на нови 
хидромелиоративни системи, за што постојат доста 
иницијативи во Републиката. Притоа од значење 
ќе биде соодветно место да се даде и на изград-
бата на мали акумулации за наводнување, посеб-

но во ридско-планинските подрачја, и на акуму-
лациите кои истовремено го решаваат прашањето 
и на водоснабдувањето на населените места. 

Развојот на водостопанството треба да се ост-
варува и со пошироко уредување на пороите и 
регулирање на речните корита, со цел за заштита 
од ерозија и поплави, како и со поголема органи-
зираност на водостопанските организации, разви-
вање и усовршување на општествено-економските 
односи во нив, самоуправно поврзување и интерес-
но организирање на сите заинтересирани субјекти 
во областа на водостопанството. 

(3) Развојот на сообраќајот треба и натаму да 
се обезбедува со усогласен развој на одделни гран-
ки од сообраќајот во согласност со потребите на 
вкупниот развој, поврзување со другите дејности 
врз нови основи и битно подобрување на квали-
тетот на услугите. Тоа ќе треба да се засновува 
врз натамошно општествено рационално користе-
ње на мрежата, објектите и сообраќајните средст-
ва, потоа со модернизација на транспортните и 
другите капацитети, со воведување и примена на 
нова технологија во транспортните процеси, при 
што сообраќајот треба да го губи гранскиот и да 
добива комплексен карактер. 

Развојот на сообраќајот треба да се усогласу-
ва и со потребите од јакнење на општонародната 
одбрана на земјата. 

Во железничкиот сообраќај, според фреквен-
циите на одделни линии, неопходно е да се про-
должи со натамошни зафати за модернизација и 
проширување, при што од општ интерес ќе биде 
приоритетно значење да му се даде на вградува-
њето на сигнално" сигурносни уреди, капиталниот 
ремонт и електрификацијата на линиите, со цел 
да се оспособат за поголем оскински притисок и 
поголеми брзини. 

Развојот на патната мрежа ќе треба да се ост-
варува со подобро и поефикасно одржување на 
постојната мрежа и со натамошна модернизација 
и изградба на нови патни правци. Во овие рамки 
од општ интерес ќе биде приоритетно значење да 
добијат патните правци и зафатите кои обезбеду-
ваат зголемување на пропусната фреквенција на 
патот и поголема сигурност на патот во сообра-
ќајот. 

Јавниот друмски сообраќај е неопходно да се 
остварува со натамошно поекономично искористу-
вање на расположливите капацитети, специјали-
зација и проширување на превозните средства, ка -
ко и со развој на сите други придружни објекти 
потребни за негово редовно функционирање и оп-
служување. 

Во наредниот период посебен акцент треба да 
му се даде и на развојот на воздушниот сообраќај. 

Во натамошниот развој на поштенско-теле-
графско-телефонскиот сообраќај ќе треба да се 
овозможи поефикасно вршење на услугите и тоа 
на зголемен број корисници. Тоа ќе треба да се 
обезбеди со осовременување и проширување на 
постојната поштенско-телеграфско-телефонска мре-
ж а и изградба на нови капацитети. Притоа пона-
гласено место и натаму се смета дека треба да до-
бие развојот на телеграфско-телефонсниот сооб-
раќај . 

6. И во наредниот период е неопходно сите но-
сители на планирањето да водат политика на по-
брзо вработување и да преземаат соодветни мерки, 
преку проширување на работните места и замени 
на природниот одлив на вработените во општест-
вениот сектор, како и со развој на терциј арните 
дејности врз основа на личен труд да се создадат 
можности за активирање на идниот прираст на 
работоспособното население, намалување бројот на 
невработените, посебно на лицата со завршен од-
реден степен на образование, прифаќање на работ-
ниците што се враќаат од привремена работа во 
странство и одреден натамошен трансфер на земјо-
делското население. Тоа ќе претпоставува врабо-
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тееоста во општествениот сектор да се зголемува 
со годишна стапка на пораст од околу 3,5%, при 
што ќе треба да се обезбедат услови за позабрза-
но вработување на женската работна сила. 

Од посебно значење ќе биде да се обезбедат и 
услови за ^ и з е д н а ч е н а вработеност на работоспо-
собното население во сите подрачја во Републи-
ката и општините и со тоа да се одбегне нејзиното 
нерационално разместување. 

7. Со проширување на материјалните услови за 
општествен живот и работа на работните луѓе тре-
ба да се создаваат услови и за натамошен растеж 
на животниот стандард и социјална сигурност на 
населението. 

(1) Развојот треба да биде остварен врз ната-
мошен реален пораст на средствата за лична пот-
рошувачка и на средствата за развој на општест-
вениот стандард. 

Личната потрошувачка треба особено да се пот-
пира врз натамошниот реален пораст на личните 
доходи на вработените во општествениот сектор, 
врз порастот на продуктивноста на трудот и дохо-
дот и другите квалитативни фактори на работење-
то. Значајно место треба да имаат и другите при-
мања на населението. 

Во рамките на развојот на општествениот стан-
дард и натаму значајно место треба да и се даде 
на станбената изградба. Со мерките и активностите 
треба да се создаваат услови за забрзано реша-
вање на нерешените станбени прашања на населе-
нието. Ова претпоставува соодветно да се зголе-
муваат и комуналните фондови. 

(2) Со порастот на вработените во општестве-
ниот сектор ќе се зголеми бројот на корисниците 
на здравствената заштита по основ на работничко 
осигурување, и тоа пред се со зголемување бројот 
на активните осигуреници. Со тоа и со дополни-
телни напори треба да се обезбеди целосна здрав-
ствена заштита на сето население. 

Проблемот на високата смртност на доенчиња-
та и малите деца и санитарно-хигиенската и епи-
демиолошката состојба се уште се актуелни осо-
бено во оделни региони на Републиката. Поради 
тоа треба да се продолжи и со активностите за на-
малување на високата смртност на доенчињата и 
малите деца, особено на селските подрачја, и по-
добрување на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во Републиката. 

(3) Општествената грижа за децата, како сос-
тавен дел на општествениот развој и значаен ф а к -
тор во задоволувањето на потребите на здруже-
ниот труд, семејствата и општествената заедница 
во целина, и натаму треба да претставува задача 
од посебно значење. 

Во идниот период ќе биде неопходно да се раз-
виваат формите на грижа за децата. Притоа, во 
согласност со условите и можностите и врз соли-
дарна основа, треба да се обезбеди формите на 
грижа за децата да бидат достапни пошироко за 
сите деца; да се обезбеди порационално вложување 
на средства за овие потреби и да се обезбеди соод-
ветен квалитет на згрижувачката, здравствената и 
Воспитно-образовната работа на децата. Со проши-
рувањето на капацитетите за непосредна детска 
заштита треба да се овозможи поголем опфат на 
децата во нив. 

Додатокот на деца, како облик на општествена 
помош на децата во семејствата со пониски при-
мања, ќе се настојува и натаму да го задржи свое-
то економско-социјално-значење. 

(4) Развојот на социјалната заштита треба да 
обезбеди поцелосен опфат и ^ к о м п л е к с н а заш-
тита на лицата што се нашле во положба на соци-
јална потреба и да се за јакне активноста на пре-
вентивен план од сите субјекти, за навремено от-
кривање и спречување на причините кои придо-
несуваат за настанување на социјални појави и 
проблеми. 

Истовремено ќе се создаваат услови за подоб-
рување нивото на заштита на материјално нео-
безбедените лица и членовите на нивните семејст-
ва, децата без родители и родителска грижа, вос-
питно запуштените деца и младинци, лицата со 
психофизички недостатоци и нивно соодветно ос-
пособување и вработување во организациите на 
здружениот труд, како и развој на стручните 
служби за социјална заштита и кадрите за соци-
јална работа. 

Посебно внимание би требало да се обрне на 
подобрувањето на севкупната положба на старите 
лица. Ќе биде неопходно да се изгради и доследно 
да се реализира систем на општествена заштита, 
кој ќе доведе до поголема хуманизација на живот-
ните услови на старите лица. Тоа ќе треба да се 
обезбеди преку подобрување на нивниот стандард, 
на условите за живот во семејната средина, до-
машно лекување и нега, како и формирање на по-
голем број геријатриски и други установи за- нега 
и сместување на овие лица. 

(5) Во периодот до 1985 година ќе се зголеми 
бројот на лицата што ќе стекнат право на пен-
зиско и инвалидско осигурување. Со обезбедува-
ње на овие права истовремено би требало да се 
усогласува и унапредува системот на пензиско и 
инвалидско осигурување. За намалување на инва-
лидноста ќе продолжат мерките на превентива, ре-
хабилитација и оспособување на инвалидизираните 
лица за нивно продуктивно вработување. Зашти-
тата на животниот стандард и материјалната и со-
цијалната сигурност на пензионерите и натаму 
треба да се остварува со соодветна политика на 
постојано усогласување на пензиските примања, со 
побрза изградба на објекти за дневен одмор, рек-
реација и закрепнување на корисниците на пен-
зија со соодветен материјален стандард и други 
установи од ваков вид. 

(6) Ќе треба да се продолжи и со активностите 
за натамошно унапредување и проширување на 
формите за заштита на учесниците во НОВ, вое-
ните инвалиди и членовите на нивните семејства, 
за усогласување на системот на основни и допол-
нителни права, како и на обезбедување на други-
те потреби што претставуваат трајна обврска за 
обезбедување на нивната економска и социјална 
сигурност. 

8. Проширувањето на надворешнотрговската 
размена и воопшто унапредувањето на економски-
те односи со странство и натаму треба да биде во 
функција на општествено-економскиот развој, на 
забрзувањето на технолошкиот напредок и неа-
декватното вклучување на стопанството во меѓу-
народната поделба на трудот. 

Притоа, зголемувањето на извозот ќе треба да 
претставува основно тежиште во идниот развој на 
економските односи со странство. 

Ова ќе бара извозот да се остварува со пови-
сока динамика од порастот на производството, што 
претпоставува врз потрајна основа да се насочи 
релативно поголем дел од производството кон 
извоз, а во натамошниот развој приоритет да му 
се даде на производството кое е помалку зависно 
од увозот и кое обезбедува релативно повисок де-
визен ефект. Соодветно место треба да им се даде 
и на нестоковните девизни приходи од извршените 
градежни работи во странство, од сообраќајните 
услуги во меѓународниот превоз и транзит1 и на 
натамошниот развој на странскиот туризам. 

Во наредниот период ќе биде неопходно да се 
остварува и економски оправдана замена на уво-
зот со домашни извори, порационален и селекти-
вен увоз и поголемо штедење на увозните репро-
материјали. Увозот на стоки во наредниот период 
треба да се движи со побавна стапка на пораст 
од извозот и од производството. 

Покрај проширувањето на размената на сто-
ки, од особено значење ќе биде да се обезбеди на-
тамошно развивање на производствената и технич-
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ко-технолошката соработка, индустриската коопе-
рација, поголемата финансиска соработка и слич-
но. Тоа треба да овозможи се поголема примена 
на новини во нашето стопанство и негово поголе-
мо вклучување во современиот техничко-техно-
лошки прогрес во светот. 

Проширувањето на размената и соработката на 
стопанството од Републиката со странство прет-
поставува да се оствари и унапреди економската 
соработка со сите земји и региони во светот. Во 
овие општи рамки понагласено место треба да до-
бие ориентацијата коч забрзано одвивање на сто-
панската и друга соработка со неврзаните земји и 
земјите во развој. При ова од значење ќе биде да 
се оживотворуваат одлуките на неврзаните земји 
од Шестиот самит во Хавана. 

9. Остварувањето на натамошен порамномерен 
развиток на Републиката, со развој на сите неј -
зини делови и со побрз развој на стопански недо-
волно развиените краишта, треба да претставува 
една од основните задачи и претпоставки за успе-
шен развој на СР Македонија во целина. 

Достигнатиот степен на развој на стопанството 
претставува поволна материјална претпоставка за 
остварување на поефикасна политика на региона-
лен развој. Со идната ориентација кон забрзана 
диверзификација на производствената структура, 
повисока валоризација на природните богатства, 
финализација и ширење на асортиманот на про-
изводството, промените во структурата на земјо-
делското производство, развојот на терцијарните 
дејности треба да се овозможи поширока територи-
јална дисперзија на производствените капацитети 
и натамошен материјален развој на сите подрачја 
во Републиката. 

Со политиката на помагање на стопански недо-
волно развиените краишта треба да се овозможи 
развојот на овие подрачја да се остварува со по-
брза динамика во однос на развојот на Републи-
ката во целина, што треба да отвори процес за на-
малување на релативните разлики во степенот на 
општествено-економскиот развој меѓу поразвиените 
и недоволно развиените краишта во СР Македо-
нија. Побрзиот развој и натамошното проширува-
ње на материјалната основа на стопанството во 
стопански недоволно развиените краишта треба да 
се поттикнува со мерките на економската полити-
ка за поврзување на стопанството на овие подрач-
ја со организациите на здружениот труд од пораз-
виените општини и со други мерки и акции на Ре-
публиката, при што посебно значење треба да има 
иницијативноста и организираноста на здружениот 
труд и на другите носители на активноста во сто-
пански недоволно развиените краишта. 

За нерамномерен развој во Републиката зна-
чајно место треба да има и развојот на погранич-
ните и ридско-планинските подрачја. Тоа треба да 
се остварува со уредување на просторот на овие 
подрачја, со изградба на сообраќајници и други 
објекти на стопанската инфраструктура и позабр-
зано развивање на стопанството и општествените 
дејности, како и со соодветни мерки на економ-
ската политика. 

10. Во наредниот период напорите треба да би-
дат насочени кон елиминирање или значајно огра-
ничување и контролирање на сите фактори на де-
градација на човековата околина. На таков на-
чин треба да се остварат предуслови за пореши-
телно унапредување на човековата околина. 

Заштитата и унапредувањето на човековата 
околина треба да добие посебно место и да се кон-
кретизира во програмите за развој к а ј сите само-
управни структури. 

Од општ интерес е во наредниот период да се 
создаваат заштитни шуми околу поголемите насел-
би, а особено во речните сливови на сегашните го-
лини. 

11. Јакнењето на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита претставуваат заеднич-
ка задача на општествено-економскиот развој. 

Во наредниот период треба да се создаваат ус-
лови за натамошен развој на територијалната од-
брана со усовршување на постојните и изнаоѓање 
на нови облици на организираност на територијал-
ната одбрана за нејзино натамошно кадровско и 
материјално техничко за јакнување и со зголему-
вање ефикасноста на раководењето и обуката и 
оспособување за вооружена борба. 

Треба да се обезбеди натамошен развој и оспо-
собување и на цивилната заштита. Тоа треба да се 
оствари со поефикасна и проширена обука и ра-
ководење со акциите на заштита и спасување на 
луѓето од воените дејствија и мирновременски не-
среќи од поголеми размери. 

Врз основа на ова треба да се обезбеди позабр-
зан развој и модернизација на службата за на-
бљудување, јавување, известување и тревожење, 
како и натамошна модернизација и проширување 
на системот на врски за раководење со општона-
родниот отпор. 

Во наредниот период треба да се оствари и за-
јакнатата одбранбена подготвеност на стопанството 
и општествените дејности. Од заеднички интерес 
ќе биде да се создадат можности особено за произ-
водство на финални производи, неопходни за воо-
ружена борба и заштита на населението и забрза-
но создавање на резерви. 

Општествената самозаштита треба да се раз-
вива врз на јширока општествена основа како ор-
ганизирано и поврзано дејствување на сите само-
управни субјекти заради заштита на самоуправ-
ните и другите права на работните луѓе, општестве-
ниот имот и личната и имотната сигурност на гра-
ѓаните. 

12. Органите на државната управа со својата 
работа ќе придонесуваат за натамошно развивање 
и јакнење улогата и самоуправната положба на ра-
ботниот човек и сите облици на неговата самоуп-
равна, општествена и политичка организираност и 
ќе се ангажираат за доследно остварување и раз -
вивање на делегатскиот систем со остварување на 
делегатски односи во сите области и форми на оп-
штествено организирање и одлучување. 

Во овие општи рамки, преку подобрувањето на 
организацијата и методот на работење, ќе се оства-
рува поцелосно и правосудната функција . 

IV 
1. Остварувањето на постабилни текови во оп-

штествената репродукција ќе претставува една од 
битните задачи, а наедно и услов за натамошен 
динамичен и стабилен стопански и општествен 
развој. 

Остварувањето на поусогласени и постабилни 
движења во општествената репродукција треба да 
биде, пред се, процес на постојано подигање на 
квалитативните фактори на стопанисувањето. 

Во овие рамки, активноста за постојано зго-
лемување на доходот, како основен мотив во сто-
панисувањето на сите субјективни сили, ќе треба 
да се засновува врз поекономично работење, мак-
симално користење на расположливите потенци-
јали, зголемување на продуктивноста на трудот, 
продуктивно вработување и врз подобрување на 
другите квалитативни фактори на развојот. 

Во остварувањето на трајна стабилност во те-
ковите на стопанските движења и во односите на 
општествената репродукција, решавачко влијание 
треба да има и самоуправното здружување на тру-
дот и средствата меѓу репродукционо и доходовно 
зависните основни и други организации на здру-
жениот труд во пошироки облици на организира-
ње и по пат на самоуправно спогодување и инте-
ресно поврзување. Со ова треба да се овозможи 
остварување на повисока поделба на трудот и 
специјализација на основните организации на ,здру-
жениот труд од различните фази на репродукци-
ја, заедничко планирање на развојот и на теков-
ната активност, порационално користење на си-
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те расположливи капацитети, примена на сов-
ремена техника и технологија, поефикасно ко-
ристење на кадрите, рационализација на сите ви-
дови трошоци и воопшто зголемување на вкупна-
та ефикасност на стопанисувањето. 

Од посебно значење ќе биде да се зголеми 
акумулативната и репродуктивната способност на 
стопанството и врз тоа се овозможи стопанскиот 
развој повеќе да се засновува врз расположливата 
сопствена акумулација. 

Тоа претпоставува да се обезбедат поусогла-
сени и постабилни односи во распределбата на оп-
штествениот производ, доходот и чистиот доход. 
Притоа е неопходно да се обезбеди повисоко уче-
ство на средствата на организациите на здружен 
труд во општествениот производ и доходот, а во 
рамките на тоа да се обезбеди поголемо издвоју-
вање на средства за проширување на материјал-
ната основа на здружениот труд. 

Во односите на распределбата на доходот из-
двојувањата на средствата за чисти лични доходи 
треба да растат во зависност од порастот на дохо-
дот, а чистиот личен доход по вработен во рамки-
те на продуктивноста на трудот. 

Средствата за намирување на општите опште-
ствени и заеднички потреби треба да растат побав-
но од порастот на доходот. Во овие рамки е не-
опходно во зависност од специфичностите и пот-
ребите да се овозможува одредено селективно на-
сочување на средствата за одделни видови заед-
нички потреби и интереси. Во зависност од по-
требите и заедничките интереси некои општествени 
дејности би можеле да се развиваат значително 
побрзо, но финансирањето на таквиот развој тре-
ба да се остварува со издвојување на додатни лич-
ни средства на работните луѓе и граѓаните. 

Заради јакнење на акумулативната и репро-
дуктивната способност на стопанството, ќе биде 
неопходно да се преземаат и мерки за намалување 
на сите видови договорни обврски. 

Решително влијание врз стабилизација на те-
ковите во општествената репродукција ќе треба 
да имаат и мерките на политиката на цените за-
снована врз новите системски решенија и органи-
зирањето на пазарот. 

2. Натамошниот развој на науката нужно тре-
ба да биде насочен кон проширување и унапреду-
вање на материјалната основа на вкупното опште-
ствено производство, односно да биде во функција 
на развојот на материјалните производни сили, ка -
ко нивен нај суштествен составен елемент и во рам-
ките на тоа да придонесе за подигање на индиви-
дуалната и вкупната општествена продуктивност 
на трудот, како и во функција на натамошен раз-
вој и унапредување на социјалистичките самоуп-
равни општествено"економски односи. 

Развојот во наредниот период во поголема ме-
ра ќе биде условен од интензивниот научно-тех-
ничии прогрес и користењето на неговите резулта-
ти. Неопходно е творештвото, инвентивната деј -
ност, пронаоѓаштвото, новаторството и рационали-
заторството во наредниот период да станат непо-
средна масовна практика на здруженото стопан-
ство и општеството во целина и основен лост за 
постигање на побрз пораст и ниво на продуктив-
носта на трудот и ефикасност на стопанисување-
то и развојот воопшто. 

Оттука, натамошното унапредување на само- ' 
управно организираната научна дејност и плано-
вите на научно-истражувачката работа, како и 
примената на научните резултати треба да бидат 
составен дел на плановите за развој на организа-
циите на здружениот труд. Врз таа основа треба да 
бидат усогласени и правците и приоритетите на 
научните истражувања, како и програмите и сред-
ствата што ќе се остваруваат преку самоуправните 
интересни заедници. Сегашниот развиен систем на 
самоуправни интересни заедници треба да стане 
место за договарање за правците и приоритетите 
во научното истражување според потребите на 

здружениот труд и општеството во целина, за пла-
новите за работа и развој на научните дејности во 
целина, за програмите за истражување, како и за 
здружување на средства за остварување на спо-
годбено утврдените програми. 

3. Натамошниот развој претпоставува да се 
остварат и значајни инвестициони вложувања за 
проширување на материјалните услови за опште-
ствен живот и работа на работните луѓе. 

Со инвестиционата политика поголемо внима-
ние ќе се посвети на развојот на оние дејности кои 
обезбедуваат промена во материјалната структура 
и кои преку понагласена модернизација придоне-
суваат за подигање на стопанството на повисоко 
технолошко ниво, врз основа на што ќе се соз-
дава поголем доход и ќе се постигнува поголема 
продуктивност на трудот, ќе се отворат нови ра-
ботни места и поголемо вработување, ќе се оства-
рува поголема ефикасност на производствените 
фактори, ќе се зголемува извозот и обезбедува 
супституција на увозот. 

Во идниот период тоа ќе мора значително по-
веќе да се остварува врз сопствената акумулација. 

За остварување на развојот, со оглед на се 
уште ограничените сопствени можности, нужно ќе 
треба да бидат користени и дополнителни средства 
од земјата и од странство. Дополнителните сред-
ства од Фондот на федерацијата за кредитирање 
побрзиот развој на стопански недоволно развиени-
те републики и автономни покраини и натаму ќе 
имаат повеќестрано значење и ефекти врз разво-
јот на Републиката. Притоа треба да се забрза про-
цесот на формирање на постојаните средства на 
Фондот на федерацијата со здружување и заеднич-
ко вложување на средствата заради остварување 
на развојните програми на Републиката. 

Натамошното користење на странски средства 
треба да биде во согласност со степенот на задол-
женоста на земјата и можностите за плаќање во 
странство и со нагласена ориентација кон корис-
тење на кредити за увоз на опрема. 

За проширување на материјалната основа од 
значење ќе биде со зголемено учество и натаму да 
се ангажираат и слободните средства на населе-
нието. 

Со ангажирањето и користењето на средствата 
треба да се обезбедат поусогласени односи во ре-
продукцијата и да се постигнат релативно повисо-
ки ефекти врз развојот. Тоа претпоставува да се 
обезбеди повисока економија во користењето на 
средствата и инвестирањето воопшто, особено со 
скратување на активизациониот период на градба 
и примена на економско-технички решенија кои 
инвестицијата ја прават порационална и со пови-
сок - економски и технички учинок. 

Отстранувањето на тесните грла и оптимали-
зацијата на материјализираните потенцијали во 
стопанството и општествените дејности треба да 
има позначајно место во идната политика ,на инве-
стиционите вложувања. Исто значење треба да им 
се даде и на инвестициите кои ќе придонесат за 
забрзано остварување на предвидената трансфор-
мација на стопанската структура, особено на про-
изводството кое има релативно високи ефекти врз 
зголемувањето на доходот, попродуктивното вра-
ботување и подобрувањето на платнобилансните 
можности. 

Ангажирањето и рационалната употреба на 
акумулацијата треба да се обезбеди врз здружу-
вање на трудот и средствата за вложување во за -
еднички развојни програми. Носителите на плано-
вите, со самоуправните спогодби и договорите за 
основите на плановите, тоа треба да го остваруваат 
со поширока примена на доходовните и подолго-
рочни основи. 

Инвестиционите вложувања кои ангажираат 
значајни средства, а се сврзани со усогласување 
на примарното производство со изградените пре-
работувачки капацитети и со проширувањето на 
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материјалната основа на здружениот труд со раз-
вој на енергетиката, сообраќајот и водостопанство-
то, треба да се остваруваат со позначајно користе-
ње на додатни средства од кредити од странство и 
од домашни извори. 

Со мерките на економската политика треба 
да биде поддржувана инвестиционата активност 
што води кон промена во материјалната структура; 
поделба на трудот; специјализација на производ-
ството и кооперација во земјата и странство по пат 
на здружени средства и заедничко вложување; 
синхронизирано усогласување на к о м п л е т н и т е 
развојни програми за здружени средства на произ-
водителите и корисниците и порационална употре-
ба на акумулацијата со пошироко здружување на 
средствата и трудот. 

Здружувањето на трудот и средствата е неоп-
ходно да се остварува врз поширока основа со 
вклучување на сите заинтересирани во репродук-
циониот циклус. На овој начин ќе се обезбеди до-
ходовно поврзување на трудот и средствата што 
претставува битен услов за заедничко остварува-
ње на поставените цели и надминување на кредит-
ните односи во финансирањето на проширената 
репродукција. 

4. Средствата за намирување на општите оп-
штествени и заеднички потреби треба да растат со 
побавен пораст од порастот на општествениот про-
извод во вкупното стопанство и издатоците за овие 
потреби треба да се движат во рамките на реал-
ните материјални можности На Републиката. 

Со политиката на финансирање и користење на 
расположливите средства треба да се отстранува 
прекумерното и антиципативното трошење на 
средствата, а наедно да се оневозможи и зголему-
вањето на даночните обврски од доходот на орга-
низациите на здружениот труд. 

Со средствата на Републиката, покрај расхо-
дите за основната дејност на органите на управа-
та, ќе се финансираат и одделни посебни намени. 
Од буџетот и другите средства на Републиката 
треба и натаму да се обезбедуваат соодветни сред-
ства: за одредени интервенции во стопанството (во 
вид на компензација на цените на одделни репро-
дукциони материјали, надоместок за бенефицирани 
камати по користени кредити, плаќање на премии, 
компензации и регреси и за други олеснувања и 
намени); за финансирање на одделни намени од 
заедничката потрошувачка, пред се од здравствена-
та, социјалната и инвалидската заштита и за ф и -
нансирање градбата на одделни објекти од ^ с т о -
панските дејности, пред се во образованието и 
здравството, како и други оправдани потреби што 
се од заеднички интерес за Републиката. 

Со средства на Републиката треба да се под-
држува и решавањето на одделни прашања од 
областа на општонародната одбрана и безбедноста. 

И натаму ќе треба да се решава работниот про-
стор, опремувањето и модернизацијата на органи-
те на републичката управа и на правосудните ор-
гани и да се решаваат станбените прашања на вра-
ботените. 

5. Со монетарно^кредитната политика ќе треба 
да се поддржува предвидениот пораст и структур-
ните промени на производството, политиката на 
економска стабилизација, како и утврдените цели 
во областа на економската размена со странство. 

Институционалните основи на монетарно-кре-
дитниот систем и натаму ќе се доградуваат. При-
тоа основна ориентација треба да биде целокуп-
ната сфера на парите и кредитите да се стави во 
функција на здружениот труд, а монетарно-кре-
дитната политика да се утврдува врз самоуправ-
ни основи, со цел за намалување на кредитните од-
носи и нивно заменување со други форми на ф и -
нансирање на општествената репродукција. 

Примарната емисија треба да се настои првен-
ствено да се користи за монетизација на кратко-
рочни хартии од вредност и за кредитирање и 
финансирање на приоритетните намени утврдени 
со планот. 

И натаму ќе треба да се одобруваат кратко-
рочни кредити од слободните парични средства од 
депозитите на општествено-политичките заедници 
во Републиката за одредени намени, што ќе бидат 
утврдени во планот, и да се насочува дел од кре-
дитните потенцијали на банките и дел од порастот 
на вкупните штедни влогови во банките и пош-
тенската штедилница за реализирање на одредени 
приоритетни задачи што ќе бидат утврдени со пла-
нот или со друг самоуправен акт. 

6. Со развојната политика, со поттикнување на 
творештвото со политиката на лич-ни доходи и со 
други мерки треба повеќе да се афирмира трудот 
во производството и да се запре тенденцијата на 
преминување на стручните кадри на администра-
тивни работи. 

V 
Во согласност со Одлуката на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија за подгот-
вување на Општествениот план на Социјалистич-
ка Република Македонија за периодот од 1981 до 
1985 година, Општествениот план на Републиката 
за периодот од 1981 до 1985 година ќе биде под-
готвен врз повеќе договори за основите на планот. 

Со договорите за основите на Општествениот 
план на Социјалистичка Република Македонија за 
периодот од 1981 до 1985 година треба да се утвр-
дат заедничките цели и задачи на развојот, особе-
но на подрачјата сврзани со: усогласувањето и на-
сочувањето на тековите на општествената репро-
дукција ; развојот на економските односи со стран-
ство; политиката за побрз развој на стопански не-
доволно развиените подрачја и пограничните и 
ридско-планинските подрачја; вработувањето и 
распределбата на доходот; насочувањето на сред-
ствата на Фондот на федерацијата и средствата од 
странство; примената на посебни заеднички мерки 
за покривање развојот на одделни подрачја од оп-
штествената репродукција и насочувањето на сред-
ствата што се остваруваат преку деловните банки. 

Подрачјата за договарање поблиску ќе бедат 
утврдени со Програмата за работа на подготвува-
њето на планот и во фазата на нејзина оперативна 
реализација. 

Извршниот совет на Собранието и другите 
учесници во планирањето во постапката на дого-
варањето треба да тргнуваат од овие насоки и 
рамки на општествено-економскиот развој за пе-
риодот од 1981 до 1985 година и со договорите за 
основите на планот да ги утврдат заедничките за-
дачи на развојот и основите на мерките за нивна 
реализација во рокови, како што е предвидено со 
Одлуката на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за подготвување на Опште-
ствениот план на Социј алистичка Република Ма-
кедонија. 

Тоа претпоставува да се интензивира подгот-
вувањето и донесувањето на плановите на сите но-
сители на планирање и со доследна реализација на 
принципите на планирањето да се обезбеди пла-
новите на самоуправните организации и заедници 
и на општествено-политичките заедници да се до-
несат истовремено и во меѓусебна зависност и по-
врзаност. 
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VI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2657 
1 ноември 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Јездимир Богдански, с. р. 

442. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општеетвено-политичкиот 
собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МЕДИ-

ЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Медицинскиот факултет во Скопје, се 
именуваат: 

Боге Сотировски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Хиџет Рамадани, делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ, 

Стојмир Поповски, секретар на Општинскиот 
комитет на СКМ — Општина Скопје, 

Јуршит Рифат, секретар на Градската конфе-
ренција на ССРНМ, 

д-р Данаил Симовски, помошник на републич-
киот секретар за здравство и социјална политика, 

д-р Милан Камчев, потпретседател на Собра-
нието на Општината Кавадарци, 

д-р Никола Терзиев, член на ИС на Собранието 
на Општината Струмица, 

Даница Атанасовска, претседател на Општин-
ската конференција за општествена активност на 
жените во Куманово, 

Ангел Зафиров, директор на РО „Рудници и 
Железарница" — Скопје — Р З „Металургија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2699 
1 ноември 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Јездимир Богдански, с. р. 

443. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СТО-

МАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За претставници на општествената заедница 
во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скоп-
је се именуваат: 

Мире Блажевски, член на Советот на Републи-
ката, 

Кемал Мусли, член на Советот на Републиката, 
Павлина Василева, член на ИС и секретар на 

Секретаријатот за општествени дејности на Оп-
штината Битола, 

Борис Шуклев, претседател на Општествено-
политичкиот собор на Собранието на Општината 
Гевгелија, 

Миодраг Стојчевски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2700 
1 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Потпретседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Јездимир Богдански, с. р. 

444. 
Врз основа на член 26 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА ИН-

ДИВИДУАЛНИ РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во комисиите за изготвување предлози за 
избор на раководен орган на: 

— сложената организација на здружениот труд 
— Музеи на Македонија 

д-р Р у ж а Пановска, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Јордан Радевски, професор на Центарот за 
образование на кадри за безбедност и општестве-
на самозаштита „Елисие Поповски-Марко" — 
Скопје. 

— Археолошкиот музеј на Македонија 
Крсте Атанасовски, делегат во Соборот на здру-

жениот труд на Собранието на СРМ, 
Кире Михајловски, потпретседател на Собра-

нието на Општината Чаир — Скопје. 
— Историскиот музеј на Македонија 
Милан Сланев, член на Советот на Републи-

ката, 
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д-р Сејфедин Сулејмани, делегат во Опште-
ствено-политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-2697 
1 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Јездимир Богдански, с. р. 

445. 
Врз основа на член 334, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
член 2 и 35 од Законот за високото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 36/76), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА 

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ 
I. Се разрешуваат претставниците на општест-

вената заедница во Советот на Универзитетскиот 
центар за медицински науки во Скопје поради ис-
текот на мандатот: 

Љупчо Самоников, 
Панде Ташковски, 
д-р Рефет Ферати, 
д-р Видое Стефановски, 
д-р Јован Калауза, 
Никола Новевски, 
Томислав Димовски, 
Славка Сугарева, 
Димитар Мојсов. 
II. За претставници на општествената заедница 

во Универзитетскиот центар за медицински науки 
во Скопје се именуваат: 

Ангеле Божиновски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Трајан Тошевски, член на Советот на Репуб-
ликата, 

д-р Хабил Беџети, член на Советот на ССМ, 
началник на Одделението по општа медицина во 
Медицинскиот центар — Тетово, 

д-р Илија Весов, директор на Здравствениот 
дом во Скопје, 

Лилјана Манева, претседател на Секцијата за 
општествено-економски и самоуправни односи во 
здравството при Р К на ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2698 
1 ноември 1979 година 

Скоп ј е 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Јездимир Богдански, с. р. 

446. 

Врз основа на член 8, став 2 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за науч-
ните дејности („Службен весник на СРМ" бр. 42/77), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ПА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕК-
ТОР НА ООЗТ - ИНСТИТУТ ЗА РАДИОЛОГИЈА 

ВО СКОПЈЕ 

За претставници ,на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на 
директор на ООЗТ — Институт за радиологија во 
Скопје се именуваат: 

Алеко Каев, член на Советот на Републиката, 
Крсте Нелковски, член на Секретаријатот на 

Р К на ССРНМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2703 
1 ноември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Јездимир Богдански, с. р. 

447. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" бр. 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИИТЕ ЗА ИЗ-
ГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА РАБО-

ТОВОДНИ ОРГАНИ НА ВИСОКООБРАЗОВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Се именуваат претставници на општествената 
заедница во комисиите за изготвување предлози за 
избор на: 

— Работоводен орган на Универзитетскиот цен-
тар за општествени науки во Скопје: 

Петар Карајанов, член на ЦК СКМ, главен и 
одговорен уредник на ООЗТ „Комунист"; 

Душко Готовски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ. 

— Колегијален работоводен орган на Универ-
зитетскиот центар за медицински науки во Скопје: 

инж. Југослав Тодоровски, секретар на Прет-
седателството на Градската конференција на СКМ 
— Скопје; 

Никола Горичан, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ. 

— Колегијален работоводен орган на работна-
та организација Факултет за правни и политички 
науки во Скопје; 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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Душан Шурбановски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ; 

Душко Арсовски, извршен секретар на Прет-
седателството на ГК на СКМ — Скопје. 

— Декан на работната организација Медицин-
ски факултет во Скопје: 

Аризан Несторовски, член на Советот на Ре-
публиката ; 

Димче Козаров, делегат во Сојузниот собор на 
Собранието на СФРЈ. 

— Декан на работната организација Стомато-
лошки факултет во Скопје: 

Митко Алексов, член на Претседателството на 
Р К на ССРНМ; 

Васко Теговски, претседател на Општествено-
политичкиот собор на Собранието на град Скопје. 

— Индивидуален работоводен орган на ООЗТ 
— Поликлиника за згрижување на ургентни интер-
нистички случаи и Клиника за токсикологија при 
Медицинскиот факултет во Скопје: 

Дорче Божиновски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ; 

Димитар Мојсов, потпретседател на Собранието 
на општината „Центар" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2695 
1 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот ,на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Потпретседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Јездимир Богдански, с. р. 

448. 
Врз основа на член 57 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИ-

РЕКТОР НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД ВО 
ДЕМИР КАПИЈА 

За претставници на општествената заедница во 
Комисијата за изготвување предлог за избор на 
директор на Специјалниот завод во Демир Капи-
ја се именуваат: 

Султана Шкартова, секретар на Собранието на 
Општината Кавадарци, 

Александар Ставров, член на ИС и началник 
на Одделението за општа управа и општествени 
дејности на Општината Неготино. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2696 
1 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Потпретседател 

на Олштествено-политичкиот 
собор, 

Јездимир Богдански, с. р. 

449. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја. на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и на Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, до-
кесе ј 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОС-
ПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И 
МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ" ОД СКОП-

ЈЕ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Заводот за згрижување, воспитување и образо-
вание на деца и младинци „Ранка Милановиќ" од 
Скопје, со која за директор на заводот е избран 

Геле Поп Ташев, педагог, вработен во Општин-
скиот затвор во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2702 
1 ноември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-цолит,ичкиот 

собор, 
Јездимир Богдански, с. р. 

450. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА 
СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН" 

ВО БИТОЛА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА 
ЗАВОДОТ 

Се дава согласност на Одлуката на Советот на 
Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух 
„Кочо Рацин" во Битола, со која за директор на 
заводот е избрана: 

Нада Чезарова — Николовска, професор по пе-
дагогија од Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2701 
1 ноември 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Јездимир Богдански, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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451. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 33 од 
Законот за радиодифузијата („Службен весник на 
СРМ" бр. 20/74), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 но-
ември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДИО-ТЕЛЕВИ-

ЗИЈА - СКОПЈЕ 
Се дава согласност на Статутот на Работната 

организација Радио-телевизија — Скопје, што го 
донесоа работниците на Работната организација Ра-
дио-телевизија — Скопје на референдумот одржан 
на 30 јуни 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2684 
1 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Потпретседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Јездимир Богдански, с. р. 

452. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 31 ок-
томври и 1 ноември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНИЧКИ ФА-
КУЛТЕТ - БИТОЛА, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ 
УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА 
СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗА-

ЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација Технички факултет во Битола, во де-
лот со кој се уредува режимот на запишување на 
студии и учеството на студентите и претставниците 
на општествената заедница во самоуправувањето, 
што го донесоа работниците на Работната органи-
зација Технички факултет во Битола на референ-
думот одржан на 17. IX. 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2681 
1 ноември 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Јездимир Богдански, с. р. 

453. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 31 ок-
томври и 1 ноември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД - УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА 
УМЕТНОСТИ - СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ 
УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА 
СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗА-

ЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Сложената 
организација на здружениот труд Универзитетски 
центар за уметности во Скопје, во делот со кој се 
уредува режимот на запишување на студии и уче-
ството на студентите и претставниците на опште-
ствената заедница во самоуправувањето, што го до-
несоа работниците на Сложената организација на 
здружениот труд — Универзитетски центар за 
уметности во Скопје на референдумот одржан на 
20. XII. 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2680 
1 ноември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Јездимир Богдански, с. р. 

454. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 45 
од Законот за социјална заштита („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 9/78), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и на Општествено-
политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 
ноември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИ-
ТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ -
СКОПЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕ-
ЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ОП-
ШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО НА УСЛУ-

ГИ ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Се дава согласност на Статутот на Центарот за 
професионална рехабилитација на младинци со ош-
тетен слух — Скопје, на одредбите што се од зна-
чење за остварувањето на посебниот општествен 
интерес во давањето на услуги од социјалната заш-
тита, што го донесоа работниците на Центарот за 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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професионална рехабилитација на младинци со ош-
тетен слух — Скопје на референдумот одржан на 
22. VI. 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2683 
1 ноември 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот ' на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Јездимир Богданоски, с. р. 

455. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 6, 
став 2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за организирање на научните дејности 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/77), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
на Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 
октомври и 1 ноември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ХИ ДРОБНО ЛОШ -
КИ ЗАВОД - ОХРИД, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ 
УРЕДУВА ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕСУВАЊЕТО НА 
ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА НАУЧНО-ИСТРА-
ЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПОТВРДУВАЊЕТО НА 

ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА 
Се дава согласност на Статутот на Работната 

организација Хидробиолошки завод — Охрид, во 
делот со кој се уредува одлучувањето за оствару-
вање на заедничките цели, донесувањето на про-
грамите за развој на научно-истражувачката ра-
бота и потврдувањето на изборот во научни и 
стручни звања, што го донесоа работниците на Ра -
ботната организација Хидробиолошки завод — 
Охрид на референдумот одржан на 27 март 1978 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2685 
1 ноември 1979 година 

Скопј е 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Јездимир Богдански, с. р. 

456. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 45 од 
Законот за социјална заштита („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/78) и член 122 од Законот за основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 11/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноем-
ври 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И 
ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ -
СКОПЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕ-
ЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ОП-
ШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО НА УС-
ЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И НА ДЕ-
ЛОТ ВО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ ПРАВАТА И ОБ-
ВРСКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕСТВОТО НА 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗА-

ЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 
Се дава согласност на Статутот на Заводот за 

згрижување, воспитување и образование на деца и 
младинци — Скопје, на одредбите што се од зна-
чење за остварувањето на посебниот општествен 
интерес во давањето на услуги од социјалната заш-
тита и на делот во кој се уредуваат правата и об-
врските на учениците и учеството на претставни-
ците на општествената заедница во самоуправува-
њето што го донесоа работниците на Заводот за 
згрижување, воспитување и образование на деца и 
младинци — Скопје на референдумот одржан во 
ноември 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2682 
1 ноември 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Потпретседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Јездимир Богданоски, с. р. 

О г л а с е н д е л 

Врз основа на член 1 од Законот за условите 
и начинот на продажба на станбени згради и ста-
нови во општествена сопственост и Одлуката за 
продажба за стари станбени згради на Собранието, 
Самоуправната интересна заедница на станувањето 
на општина Гевгелија 

О Г Л А С У В А 

продажба на стари згради и станови во Гев-
гелија 
Се огласува продажба на следните стари згра-

ди и станови во Гевгелија: 
1. станбената зграда на ул. „Г. П. Одред" бр. 

14, почетна цена 409.202,82 динари; 
2. станбената зграда на ул. „Лена Ковачева", 

почетна цена 42.376,26 динари; 
3. станбената зграда на ул. „1-ви Мај", почет-

на цена 38.562,15 динари; 
4. станбената зграда на ул, „Браќа Миладино-

ви", почетна цена 62.718,33 динари. 
Право на учество на јавното наддавање имаат 

само граѓани што не поседуваат стан во сопстве-
ност. При учеството на јавното наддав,ање купува-
чот е должен да положи 5% од почетната цена на 
станбената зграда. 

Огласот е отворен 30 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 

(355) 
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ООЗТ Болничко-диспанзерска дејност и ООЗТ 
Општа и превентивна медицина при Медицински 
центар — Куманово 

р а с п и ш у в а а т 

К О Н К У Р С 

за именување раководители на служба (реиз-
бор) прием на лекар специјалист и упатување 
лекар на специјализација: 
1. Раководител на гинеколошка-акушерска 

служба 1 
2. Раководител на офталмолошка служба 1 
3. Раководител на оториноларинголошка 

служба 1 
4. Лекар специјалист-рендгенолог или ле-

кар на упатување — испраќање лекар на спе-
цијализација по рендгенологија 1 

5. Лекар за испраќање на специјализација 
по медицина на трудот 1 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени во Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните 
услови: 

Кандидатите под 1, 2 и 3 треба да имаат меди-
цински факултет, положен специјалистички испит 
по соодветна специјализација и 5 години работно 
искуство. 

Кандидатите под 4/2 и 5 треба да достават пот-
врда за завршен медицински факултет, потврда за 
положен стручен испит и потврда за положен ис-
пит по еден од странските јазици. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 

Пријавите се доставуваат до ООЗТ Болничко 
диспанзерска дејност и ООЗТ Општа и превентив-
на медицина, соба број 39. (377) 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

439 Измени на Републичкиот буџет за 1979 
година — — — — — — — — — 757 

440 Закон за изменување и дополнување на 
Законот за стапките на данокот на доход 
на организациите на здружениот труд и 
за даночните олеснувања и ослободувања 758 

441. Одлука за основните насоки и за рам-
ките на економската политика на опште-
ствено-економскиот развој на СР Маке-
донија за периодот од 1981 до 1985 година 758 

442. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на 
Медицинскиот факултет во Скопје — 767 

443. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Советот на 
Стоматолошкиот факултет во Скопје — 767 

444. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во комисиите за 
изготвување предлози за избор на инди-
видуални работоводни органи — — — 767 

445. Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедни-
ца во Советот на Универзитетскиот цен-
тар за медицински науки во Скопје — 768 

446. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на ООЗТ — Институт за радио-
логија во Скопје — — — — — — 768 

447. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во комисиите за 
изготвување предлози за избор на рабо-
товодни органи на високообразовни ор-
ганизации — — — — — — — — 768 

448. Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ди-
ректор на Специјалниот завод во Демир 
Капија — — — — — — — — — 769 

449. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на Заводот за згрижу-
вање, воспитување и образование на деца 
и младинци „Ранка Милановиќ" од Скоп-
је за избор на директор на Заводот — 769 

450. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката на Советот на Заводот за рехаби-
литација на деца со оштетен слух „Кочо 
Рацин" во Битола за избор на директор 
на Заводот — — — — — — — — 769 

451. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Работната организација Радио-те-
левизија — Скопје — — — — — — 770 

452. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Работната организација Технички 
факултет — Битола, во делот со кој се 
уредува режимот на запишување на сту-
дии и учеството на студентите и прет-
ставниците на општествената заедница 
во самоуправувањето — — — 770 

453. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Сложената организација на здру-
жениот труд — Универзитетски центар 
за уметности — Скопје, во делот со кој 
се уредува режимот на запишување на 
студии и учеството на студентите и прет-
ставниците на општествената заедница 
во самоуправувањето — — — — — 770 

454. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Центарот за професионална ре-
хабилитација на младинци со оштетен 
слух — Скопје, на одредбите што се од 
значење за остварувањето на посебни-
от општествен интерес во давањето на 
услуги од социјалната заштита — — 770 

455. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Работната организација Хидро-
биолошки завод — Охрид, во делот со 
кој се уредува одлучувањето за оства-
рување на заедничките цели, донесува-
њето на програмите за развој на науч-
но-истражувачката работа и потврдува-
њето на изборот во научни и стручни 
звања — — — — — — — — — 771 

456. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Заводот за згрижување, воспи-
тување и образование на деца и мла-
динци — Скопје, на одредбите што се 
од значење за остварувањето на посеб-
ниот општествен интерес во давањето на 
услуги од социјалната заштита и на де-
лот во кој се уредуваат правата и обвр-
ските на учениците и учеството на прет-
ставниците на општествената заедница 
во самоуправувањето — — — — — 771 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


