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548. 
Врз основа на член 318 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и член бб од За-
конот за основите на системот на општествено пла-
нирање и за Општествениот план на Југославија, 
а заради обезбедување услови за остварување на 
Општествениот план на Социјалистичка Републи-
ка Македонија во периодот од 1976 до 1980 година 
во 1979 година, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 де-
кември 1978 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 

ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 1979 ГОДИНА 

1. Тргнувајќи од целите и задачите утврдени 
со Општествениот план на Социјалистичка Репу-
блика Македонија за периодот од 1976 до 1980 го-
дина (во натамошниот текст: Општествен план на 
Републиката), досега остварените резултати и при-
сутните проблеми, а имајќи ги предвид ставовите 
во Резолуцијата на XI конгрес на СКЈ и VII кон-
грес на СКМ и договорената политика за оствару-
вање на Општествениот план на Југославија во 
1979 година, тежиштето на политиката на опште-
ствено-економскиот развој во 1979 година се дава 
на решително спроведување на економската стаби-
лизација. 

Основни задачи на политиката за остварување 
на Општествениот план на Републиката се след-
ните: 

(1) Натамошно јакнење на самоуправните со-
цијалистички односи со зацврстување на само-
управната општествено-економска положба на ра-
ботниците и зголемување на нивната улога и по-
ложба во основните и другите организации на 
здружениот труд, со доследно спроведување на 
системските решенија, забрзување на процесот на 
здружување на трудот и средствата и унапредува-
ње на системот на општествено договарање и са-
моуправно спогодување. 

(2) Постигање на повисока стабилност на еко-
номските текови со поголема усогласеност на сто-
ковно-паричните односи на домашниот пазар, со 
поусогласени односи во распределбата на опште-
ствениот производ и доходот и со зајакнување на 
материјалните и други фактори што се од значење 
за поуспешно остварување на економската стаби-
лизација. 

(3) Зголемување на општествениот производ и 
доходот, со динамика која врз постабилни услови 
ќе овозможи натамошно забрзано развивање на 
материјалните услови за општествен живот и ра-
бота на работните луѓе и поуспешно остварување 
на другите цели и задачи предвидени со Опште-
ствениот план на Републиката. 

(4) Зголемување на ефикасноста во стопанису-
вањето и во користењето на материјалните фак-
тори; зголемување на индивидуалната и опште-
ствената продуктивност на трудот; доследно ост-
варување на политиката на побавен пораст на 
издвојувањата на средствата од доходот за финан-
сирање на заедничките и општите општествени 
потреби и општо штедење во сите средини и со 
тоа да се овозможи зголемување на акумулатив-
ната и репродуктивната способност на здружениот 
труд и јакнење на квалитативните фактори на 
стопанисувањето. 

(5) Остварување на помирен растеж на цените 
и трошоците на животот од оној остварен во 1978 
година и јакнење на другите текови на стопанска-
та стабилизација. 

(6) Зголемување на извозот на стоки и услуги 
по обем и по валутни подрачја, што ќе обезбеди 
услови увозот на репродукциони материјали, опре-
ма и другите потреби да се остварува во соглас-
ност со платно-билансната и девизно-билансната 
позиција на Републиката во единствената проек-
ција на платниот и девизниот биланс на Југосла-
вија. 

Врз основа на успешното остварување на овие 
задачи во 1979 година треба да се обезбеди зго-
лемување на реалниот животен стандард на насе-
лението, повисока вклученост на стопанството на 
Републиката во поделбата на трудот во земјата и 
во странство, побрз развој на сите краишта во Ре-
публиката, а посебно на стопански недоволно раз-
виените краишта и да се зајакне одбранбената 
способност, безбедноста и самозаштитата на зем-
јата. 

2. Со натамошно унапредување на општестве-
но-економскиот и политичкиот систем и јакнење 
на социјалистичките самоуправни односи врз осно-
вите на Уставот на СФРЈ и Уставот на СРМ, За-
конот за здружениот труд, Законот за основите на 
системот на општественото планирање и за Опште-
ствениот план на Југославија и другите системски 
решенија ќе се создаваат услови работните луѓе 
и граѓаните, самоуправно организирани во основ-
ните и други организации на здружениот труд, во 
месните и самоуправните интересни заедници, во 
општествено-политичките организации и заедници 
и во други облици на општествено и самоуправно 
дејствување, преку облиците на лично изјаснува-
ње и преку делегатскиот систем да одлучуваат за 
тековите на општествената репродукција и во 
утврдувањето на мерките на економската полити-
ка, со кои се определуваат условите за стопани-
сување, стекнувањето и распределбата на доходот. 

2.1. За развојот на самоуправното и општестве-
ното организирање од посебно значење ќе биде 
доследно да се остварува натамошниот развој на 
делегатскиот систем. Една од основните претпос-
тавки за успешно функционирање на делегатскиот 
систем ќе биде постигањето на повисок степен на 
координација меѓу сите негови делови и институ-
ционални форми. 

2.2. За доследно и решително применување на 
усвоените системски закони, организациите на 
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здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции, заедници и општествено-политички заедници 
со свои мерки и активности ќе обезбедуваат: 

(1) поцелосна примена на системот на економ-
ски односи со странство со цел здружениот труд 
што повеќе да одлучува за условите на работење-
то со странство и да презема обврсрш, права и 
одговорности за остварување на платно-билансна-
та и девизно-билансната позиција на Република-
та во единствената проекција на платниот биланс 
и единствената проекција на девизниот биланс на 
Југославија; 

(2) подготвувањето на самоуправните планови 
и програми за работа и развој да се остварува 
врз доследна примена на начелата на системот на 
општествено планирање и врз таа основа да се 
остварува активноста, да се воспоставуваат одно-
сите во општествената репродукција, цосебно во 
здружувањето на трудот и средствата и во насо-
чувањето на акумулацијата. 

Сите носители на планирањето врз доследна 
примена на системот на општествено планирање, 
во 1979 година ќе пристапат и кон подготовка на 
среднорочните општествени планови и плановите 
за работа и развој за периодот од 1981 до 1985 го-
дина, како и на долгорочните планови до 1995 од-
носно за определени подрачја и до 2000 година. 
Во остварувањето на оваа задача сите носители 
на планирањето ќе пристапат кон подготовки и 
склучување на самоуправни спогодби и договори 
за основите на плановите. 

Најдоцна до крајот на јануари 1979 година ќе 
се донесе Законот за системот на општествено пла-
нирање и за Општествениот план на Социјалистич-
ка Република Македонија; 

(3) со натамошно унапредување на општестве-
но-економските односи во банките, во заедниците 
за осигурување и на другите финансиски инсти-
туции ќе се обезбеди овие организации да станат 
финансиски асоцијации на здружениот труд во 
кои работниците во основните и во другите орга-
низации на здружениот труд ги здрз^жуваат сво-
ите средства и одлучуваат за нивната употреба и 
ќе се интензивира акцијата за основање и разви-
вање на интерни банки; 

(4) суштинско трансформирање на внатрешна-
та и надворешната трговија и нејзино доходовно 
поврзување со производството, со цел да се оства-
руваат порамноправни односи во стекнувањето и 
распоредувањето на заедничкиот доход во цело-
купниот процес на репродукцијата. 

2.3. Ќе се настојува што поскоро да се донесат 
Законот за системот на проширена репродукција, 
Законот за основите на системот на цени и опште-
ствената контрола на цените и Законот за осно-
вите на системот на компензација, во чија под-
готовка ќе се ангажираат и органите на репу-
бличката управа. 

2.4. Ќе се интензивира активноста за форми-
рање на самоуправни интересни заедници во об-
ласта на електростопанството, сообраќајот и врс-
ките, водостопанството и комуналните дејности. 
На овој начин во овој дел од материјалното про-
изводство, врз основа на заедничките цели и ин-
тереси ќе се здружуваат и рационално ќе се ко-
ристат средствата на проширената репродукција и 
ќе се придонесе за поуспешно остварување на оп-
штествените договори и самоуправните спогодби за 
развој на тие дејности. 

2.5 Ќе се забрза здружувањето на трудот и 
средствата на индивидуалните земјоделци преку 
создавање на повеќе земјоделски задруги, основни 
организации на кооперантни и други форми на 
здружување и со поадекватно трансформирање и 
развивање на постојните облици во согласност со 
Законот за здружениот труд, со цел да се создадат 
можности за поуспешно вклучување на индиви-
дуалните земјоделци во самоуправните и доходов-
ните односи според економскиот интерес. Тоа ќе 
придонесе за позасилено вклучување и во орга-
низираниот процес на репродукцијата и за подо-

брување на нивната положба. Истовремено ќе се 
овозможи окрупнување на површините, што е ус-
лов за механизирана обработка и примена на дру-
ги современи агромерки на индивидуалниот посед, 

3. Имајќи ги предвид факторите и условите 
што стојат во врска со можностите на развојот 
и досегашните резултати, со мерките и активнос-
тите што ќе се преземаат за натамошното оства-
рување на Општествениот план на Републиката, 
ќе се обезбедат услови општествениот производ во 
вкупното стопанство реално да биде зголемен за 
околу 7,0 до 7,5%. Притоа ќе се вложуваат напори 
при поповолни општи услови за стопанисување од 
сега оценетите, да се постигне повисока динамика 
на порастот на општествениот производ. 

3.1. Растежот на општествениот производ во 
стопанството претпоставува да се создаваат усло-
ви за натамошен пораст на производството и ус-
лугите во сите дејности на стопанството, а посебно 
во индустријата, каде што порастот на производ-
ството ќе достигне околу 7,5 до 8%, а во земјодел-
ството околу 7 до 8%. 

(1) Организациите на здружениот труд во сво-
ите годишни програми за работа и развој приори-
тет ќе му дадат на производството со кое ќе се 
обезбеди зголемен извоз на стоки и услуги, ќе се 
обезбеди супституција на увозот на стоки, ќе се 
овозможи поголемо покривање на потребите од 
енергија и зголемено задоволување на потребите 
од храна и суровини, потребни за постојното сто-
панство, како и на производството и услугите од 
малото стопанство. 

Во индустријата од значење ќе биде да се обез-
беди повисоко производство особено на електрич-
на енергија, производство од металургијата, про-
изводство од комлексот на металопреработувачка-
та и електроиндустријата и од хемиската инду-
стрија, а во агрокомплексот зголемување на сто-
ч а р с к о ^ и поледелското производство, со пона-
гласен пораст на производството на индустриските 
и градинарските култури, на овоштарството' и на 
преработката на земјоделски производи. 

Во сообраќајот од значење ќе биде да се зго-
леми превозот на масовните стоки и меѓународниот 
превоз и транзитот, а во градежништвото, при на-
тамошно извршување на висок обем на градежни 
работи во високоградбата, да се изврши и повисок 
обем на градежни работи во нискоградбата и хи-
дроградбата (особено во изградба на хидромелио-
рации и сообраќајници). 

(2) Организациите на здружениот труд со свои 
мерки и активности ќе обезбедат порастот на про-
изводството и услугите во 1979 година да биде 
остварен: 

—• со порационално користење на материјал-
ните фактори на трудот, порационално трошење 
на материјалите, а особено на енергијата, подобру-
вање на квалитетот на производите и услугите, 
унапредување на организацијата во производство-
то. подобрување на квалификационата структура 
на вработените и со поголема примена на науч-
ните достигања во процесот на производството, за 
што е неопходно да се остварува натамошно здру-
жување со определени научни дејности и друго; 

— со благовремено довршување на објектите 
што се во завршна фаза на градба и нивно акти-
вирање во текот на годината и 

— со поцелосно користење на системите За на-
воднување и одводнување и на земјишниот фонд. 

(3) Сите учесници во Општествениот договор 
за заедничките мерила и мерки за поттикнување 
на развојот и за унапредување на малото стопан-
ство ќе ги интензивираат активностите со кои ќе 
се создаваат услови за позабрзан развој на малото 
стопанство. 

3.2. Во согласност со развојот на стопанството 
ќе се создаваат услови за хармоничен развој и на 
општествените дејности. Тоа ќе се остварува со 
натамошно унапредување на општествено-економ-
ските односи и врз начелата на слободната раз-
мена на трудот. 
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(1) Организациите на здружениот труд од об-
ласта на нестопанството, самоуправните интересни 
заедници и општествено-политичките заедници, со 
мерките и активностите што ќе ги преземаат, ќе 
создаваат услови: за натамошно зголемување на 
бројот на децата и младите луѓе во образовните 
организации, особено во средното насочено обра -
зование; за натамошно преструктуирање на насо-
ченото образование и подобрување на ефикасноста 
во образованието; активноста во културата, ф и -
зичката култура и техничката култура да се ост-
варува според договорените програми; и да се 
обезбеди здравствена, социјална и непосредна дет-
ска заштита на поголем број лица. 

(2) За реализација на задачите на ова под-
рачје, во 1979 година ќе се преземаат следните 
мерки и активности: 

. — Републичката заедница на основното обра-
зование, во согласност со Соборот на здружениот 
труд на Собранието на СР Македонија ќе го утвр-
ди и ќе го применува Републичкиот стандард за 
задолжително основно образование, 

—• ќе се донесе општествен договор за ученич-
ки и студентски стандард, 

—• ќе се донесе самоуправна спогодба за кул-
турните манифестации од општ интерес на СР Ма-
кедонија и општествен договор за книгата, 

— ќе се продолжи со организирани акции за 
натамошно омасовување на физичката и технич-
ката култура. 

—• ќе се интензивира активноста за оствару-
вање на регионалната организација на здравство-
то и здравственото осигурување, 

— ќе се остваруваат инвестициони програми 
за изградба и опремување на простор во областа 
нг насоченото образование, културата, здравството, 
физичката култура, техничката култура, непос-
редната детска заштита и во социјалната заштита. 

3.3. Самоуправните интересни заедници и оп-
штествено-политичките заедници, со свои мерки и 
активности ќе создаваат услови за обезбедување 
на правата на работните луѓе и граѓаните по ос-
нов на пензиско-инвалидското осигурување, здрав-
ственото осигурување, социјалната заштита и дет-
ски додатоци. 

Во пензиското и инвалидското осигурување ќе 
се врши усогласување на пензиските примања и 
намирување на другите потреби според важечките 
прописи и за тоа ќе се обезбедат потребните сред-
ства. 

Ќе се продолжи со спроведувањето на програ-
мите за задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението, намалување на високата 
СМРТНОСТ на доенчињата и малите деца и за по-
добрување на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во Републикава. 

Паричните надоместоци по основ на здравстве-
но осигурување — надоместоци за лични доходи 
за време на боледување, породилно отсуство, ра-
бота со скратено работно време ќе се обезбедуваат 
според важечките прописи. 

Основните права, од социјалната заштита ќе се 
остваруваат според Законот за социјална заштита, 
а во износи утврдени со самоуправни спогодби. 

Заштитата на борците, воените инвалиди и се-
мејствата на паднатите и умрените борци ќе се 
остварува според закрнските прописи. 

Ќе се одржи реалната вредност на примањата 
по основ на додатокот на деца. 

3.4. Во согласност со предвидениот стопански 
растеж и другите текови на развојот ќе се про-
должи со усилбите за проширување на можности-
те и создавање на услови за активирање на работ-
оспособното население. 

(1) Организациите на здружениот труд, со свои 
мерки и активности ќе создаваат услови вработу-
вањето во општествениот сектор да се остварува 
при истовремен пораст и на производноста на 
трудот. Вработеноста во општествениот сектор ќе 

се зголеми за околу 3,5 до 4% и притоа ќе се обез-
беди пораст на продуктивноста на трудот од близу 
3,6%. 

Тоа ќе се остварува во согласност со опште-
ствените договори за вработување и подоследно 
спроведување на Законот за задолжително прима-
ње на приправници. 

Организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници ќе утврдат 
програми за подигање на продуктивноста на тру-
дот. 

(2) За активирањето на, работоспособното на-
селение ќе се создаваат услови за развој на сто-
панството со личен труд и средства во сопственост 
на граѓаните и за забрзано формирање на дого-
ворни организации на здружен труд. 

Ќе се продолжи и со спроведување на програ-
мите за постепено враќање на нашите граѓани од 
странство и за нивно работно активирање, со пот-
тикнување на разни форми на здружување на 
средствата и трудот и соработка со организациите 
на здружениот труд. 

3.5. Организациите на здружениот труд, само-
управните интересни заедници и општествено по-
литичките заедници ќе обезбедуваат услови за на-
тамошно проширување на материјалната основа 
на здружениот труд. 

(1) Во рамките на остварувањето на инвести-
ционите вложувања приоритет ќе им се даде на 
инвестиционите зафати што се во тек на градба, 
посебно на инвестициите во дејностите од поши-
роко значење за вкупниот развој. 

Истовремено, ќе се вложуваат напори со ин-
вестиционата активност во 1979 година да бидат 
остварени и други инвестициони зафати кои ќе го 
обезбедат потребниот континуитет во проширува-
њето на материјалната основа во стопанството и 
нестопанството во 1980 година и подоцна. Притоа, 
во стопанството тежиштето ќе се даде на инве-
стициите од металопреработувачката и електро-
индустријата, доработката на пластичните маси, 
примарното производство во земјоделството, ж е -
лезничкиот сообраќај, туризмот и малото стопан-
ство, а во нестопанството на инвестициите од стан-
бено-комуналната дејност, образованието и здрав-
ството. 

(2) За реализација на задачите од оваа област 
е неопходно: 

— Организациите на здружениот труд и само-
управните интересни заедници со своите одлуки 
и решенија во 1979 година да обезбедат повисоко 
издвојување на средства за инвестициони вложу-
вања во основни фондови. Дел од потребните сред-
ства организациите на здружениот труд ќе ги 
обезбедат и врз натамошно ангажирање на сред-
ствата по основ на кредити за увоз на опрема и 
врз здружување на средствата и заеднички вло-
жувања. " 

—- Организациите на здружениот труд и само-
управните интересни заедници ќе ја усогласуваат 
динамиката на изградба со финансиските средства 
и другите материјални можности. 

— Деловните банки ќе вложат дополнителен 
напор за повисоко насочување на средствата од 
депозитите за долгорочни вложувања во основни-
те Фондови во стопанството. 

Врз овие основи е неопходно да се обезбедат 
услови бруто инвестиционите вложувања во оп-
штествениот сектор на стопанството да бидат на 
повисоко реално ниво за околу 8 до 9%. 

— Давајќи му приоритет во инвестиционата 
изградба на довршувањето на објектите во градба, 
организациите на здружениот труд ќе преземат мер-
ки и активности за побрзо и редовно завршување 
на објектите, поефикасно решавање на проблеми-
те со кои тие се сретнуваат во текот на изград-
бата (зголемување на пресметковната вредност, 
пролонгирање роковите за изградба, задоцнување 
со нивното ефектуирање и др.) и поефикасно ре-
шавање на проблемите во врска со нивното фи-
нансирање. 
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4. За успешно остварување на задачите на раз-
војот ќе се преземаат мерки и ќе се настојува да 
се обезбеди поголема глобална и структурна усо-
гласеност на стоковно-паричните односи на паза-
рот, за намалување на интензитетот на инфлаци-
јата, и за натамошно јакнење на материјалните и 
други фактори за остварување на поголема ста-
билност на стопанските текови. 

—• Со натамошно развивање на доходовните 
односи е неопходно да се забрза процесот на здру-
жување на средствата за заеднички вложувања. 

Притоа е неопходно да се обезбеди забрзан 
процес на здружување на средствата и трудот што 
произлегуваат од одредбите на Законот за фондот 
на федерацијата за побрз развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни по-
краини. 

Заради ова: 
(1) Ќе се создаваат услови порастот на цените 

и трошоците на животот во 1979 година да биде 
побавен од остварениот во 1978 година. 

—• Органите на Републиката ќе се залагаат 
благовремено да се склучи меѓурепублички дого-
вор за спроведување политиката на цените за 1979 
година, при што ќе се настои порастот на цените 
на производството да не предизвикува позначајно 
зголемување на трошоците на репродукцијата, на 
транспортните трошоци и на трошоците на инве-
стирањето и да се воспостават поусогласени пари-
тетни односи во цените на производите од црната 
металургија, синтетските влакна, вештачките маси 
и ка ј гарантираните цени на суровиот тутун, ори-
зот, волната и памукот. 

— Еден месец по склучувањето на меѓурепу-
бличкиот договор за спроведување на политиката 
на цените, ќе се склучи договор со општините за 
спроведување на политиката на цените што е во 
надлежност на Републиката и општините. Притоа, 
ќе се настојува менувањето на цените на стоките 
и услугите, кои поосетно влијаат врз трошоците 
на животот, да се врши со поумерен пораст, по-
стапно и врз селективна основа. 

(2) Организациите на здружениот труд. како 
основни носители на политиката на цените, ќе вло-
жуваат напори за доследно спроведување на по-
литиката на цените. За таа цел ќе се поттикнува 
склучувањето на договори и самоуправни спогод-
би за цените во согласност со новите системски 
решенија. 

(3) По донесувањето на Законот за основите на 
системот на цени и за општествена контрола на 
цените ќе се пристапи кон изготвување на закони 
или други прописи за општествената контрола на 
цените од надлежност на Републиката и на други 
прописи и акти во врска со спроведувањето на 
системот и политиката на цени. 

(4) Заинтересираните организации на здруже-
ниот труд и нивните заедници, општините и Репу-
бликата ќе продолжат со преземањето на мерки 
за подобрување снабденоста на пазарот. 

За стабилизација на земјоделското производ-
ство и пазарот, ќе се забрза самоуправното орга-
низирање и здружување врз доходовни основи на 
примарното производство, преработката и проме-
тот а во рамките на тоа и организирање на паза-
рот. Во таа насока ќе се поттикнува договарањето 
на производството, создавање на стоковни резер-
ви, изградба и опремување на складишни и раз-
ладни капацитети и друго. Притоа, ќе се настојува 
преку самоуправни спогодби за производство, пре-
работка и промет на земјоделско-прехранбени про-
изводи, во акцијата да се вклучат и градовите ка-
ко и индустриските и туристичките центри и дру-
гите големи потрошувачи. 

Ќе се поттикнува формирањето на деловни и 
самоуправни интересни заедници за снабдување 
во поголемите пазарни центри. 

Ќе се изготват материјални биланси за на ј -
важните производи за репродукција и за стоки за 
широка потрошувачка. 

Согласно со законот за републичките стоковни 
резерви ќе се продолжи со организирана набавка 
на стоки и со изградба на сместувачки простор за 
нив. Териториј а лното разместување на резервите 
ќе се остварува врз основа на Програмата за фор-
мирање и користење на републичките стоковни 
резерви. 

5. За остварување на поусогласени односи во 
распределбата на општествениот производ, доходот 
и чистиот доход и јакнење на репродуктивната 
способност на стопанството, основните и другите 
организации на здружен труд, самоуправните ор-
ганизации и заедници со договори и самоуправни 
спогодби и со мерките на економската политика 
ќе ги преземаат следните мерки и активности: 

5.1. Организациите на здружениот труд со сво-
ите одлуки и решенија ќе ја насочат својата ак-
тивност кон: 

— обезбедување на поусогласени односи во 
распределбата на доходот и чистиот доход; 

— доследна примена на заедничките основи и 
мерила за распоредување на доходот и за распре-
делбата на средствата за лични доходи утврдени 
со општествен договор; и кон 

— планирање на доходот по вработен и од-
носите во распоредувањето на чистиот доход при 
што ќе ги обезбедуваат планираните односи на 
ниво на гранки, групации и дејности. 

Во самоуправните спогодби на групациите и во 
самоуправните општи акти на основните организа-
ции на здружениот труд ќе се усовршуваат и до-
градуваат мерилата и критериумите за доследна 
примена на начелото, според кое средствата за 
лична и заедничка потрошувачка во основните ор-
ганизации да зависат од вкупните резултати на 
работењето, од остварениот доход и продуктивноста 
на трудот. 

5.2. Со закон и самоуправни спогодби ќе се 
утврдат поблиски критериуми и мерила според 
кои ќе се одредува кој дел од доходот е резултат 
на исклучително поволни природни услови, што е 
резултат на исклучителни погодности на пазарот 
или на други исклучителни погодности во стекну-
вањето на доходот, како и постапка за негово из-
двојување и распоредување. 

5.3. За остварување на политиката на побавен 
пораст на издвојувањата од доходот и личните до-
ходи за намирување на заедничките и општите 
општествени потреби од порастот на општествени-
от производ и доходот на вкупното стопанство, ќе 
се преземаат следните мерки и активности: 

(1) Порастот на средствата по основ на придо-
неси и даноци од доходот и личните доходи, за 
финансирање на општите и заедничките потреби, 
ќе се остварува со најмалку 10% побавна динами-
ка од номиналниот пораст на доходот во опште-
ствениот сектор на стопанството предвиден со ре-
золуциите за остварување на општествените пла-
нови на општествено-политичките заедници во 1979 
година. 

До крајот на месец јануари 1979 година, на ни-
во на Републиката и во општините, ќе се подгот-
ват и усогласат биланси за издвојување на сред-
ства од доходот и личните доходи за намирување 
на заедничките и општите општествени потреби. 

При ова, во согласност со приоритетните и спе-
цифичните потреби ќе се обезбеди селективен по-
раст на средствата за намирување на потребите 
на образованието, социјалната заштита и на здрав-
ството. 

Усогласените биланси за можното ниво на 
средства ќе претставуваат основа за дејствување 
на самоуправните интересни заедници и за склу-
чување на самоуправни спогодби за слободна раз-
мена на трудот и за други видови на финансирање 
на овие потреби. 

(2) Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија и републичките самоуправни интересни 
заедници, најдоцна до крајот на јануари 1979 го-
дина, ќе склучат општествен договор за висината 
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на средствата за финансирање на општите и заед-
ничките потреби на ниво на Републиката. 

Во исти рокови ќе се склучат општествени до-
говори меѓу собранијата на општините и општин-
ските самоуправни интересни заедници за виси-
ната на средствата за финансирање на општите и 
заедничките потреби на ниво на општини. 

Со општествените договори ќе се предвиди 
можност за валоризација на висината на средства-
та за општи и заеднички потреби за дел од оства-
рениот повисок пораст на доходот од предвиде-
ниот. 

(3) Врз основа на склучените општествени до-
говори за висината на средствата за финансирање 
на општите општествени и заедничките потреби, 
сите корисници на средства ќе донесат одлуки и 
решенија со кои ќе ги усогласат стапките на при-
донесите и даноците по основ на доход и личните 
доходи. 

Во 1979 година ќе се применуваат намалени 
стапки на данокот на доход на организациите на 
здружениот труд, кој е приход на Републичкиот 
буџет. 

(4) Општествено-политичките заедници и само-
управните интересни заедници на општествените 
дејности секое тримесечје ќе прават биланси на 
приходите и процени до крајот на годината, па до-
колку тие средства ги надминуваат договорените 
рамки, ќе ги намалат стапките на даноците и при-
донесите. 

Во самоуправните спогодби и општествените 
договори ќе се вградат механизми со кои, по ост-
варувањето на договореното ниво на средствата, ќе 
се обезбеди престанок на обврската на организа-
циите на здружениот труд за издвојување на сред-
ства. 

5.4. За натамошно намалување оптоварувањето 
на доходот на организациите на здружениот труд 
по основ на договорени обврски во 1979 година ќе 
се настојува: 

(1) Банките, заедниците за осигурување и дру-
гите корисници на општествени средства, по основ 
на договорени обврски, да ги преиспитаат и усо-
гласат своите одлуки за висината на каматите, та-
рифите, цените на услугите и друго, и да обезбе-
дат да се намали оптоварувањето на доходот на 
организациите на здружениот труд по основ на до-
говорени обврски. 

(2) Ќе се испитаат можностите и ќе се презе-
маат активности и мерки за претворање на крат-
корочните банкарски кредити во долгорочни. 

(3) Со преиспитување на механизмот на плат-
ниот промет ќе се настојува да се намалат трошо-
ците на организациите на здружениот труд и да 
се зголеми брзината и сигурноста на плаќањето. 

5.5. Општините и Републиката ќе обезбедат по-
растот на средствата за намирување на општите 
и заедничките потреби, што се финансираат пре-
ку буџетите на општествено-политичките заедници, 
да се остварува со побавна динамика од порастот 
на општествениот производ и да се движи во рам-
ките на реалните материјални можности. 

Сите општествено-политички заедници и ко-
рисници на средствата од буџетите ќе утврдат кон-
кретни мерки за штедење и за рационално корис-
тење на расположливите средства. 

6. Организациите на здружениот труд, со под-
дршка на економската политика, ќе обезбедат из-
возот на стоки и услуги реално да биде зголемен 
најмалку за 8,5%, увозот на стоки да се остварува 
во согласност со платнобилансните можности и да 
биде реално повисок за околу 4%. При ова, дел 
од увозната опрема и од репроматеријалите ќе би-
де неопходно да се обезбеди и со користење на 
странски кредити. 

Развојот на стоковната размена со странство 
организациите на здружениот труд ќе го оствару-
ваат со проширување на размената со сите земји, 
а посебно со неврзаните земји и земјите во развој. 

Покрај проширувањето на стоковната размена, 
организациите на здружениот труд ќе вложуваат 

напори за натамошно развивање и на други фор-
ми на соработка со странските партнери, пред се 
преку финансиска, деловно-техничка и други ви-
дови на соработка и слично. 

За остварување на предвидената динамика на 
стоковната размена со странство и проширување 
на другите форми на соработка со странските 
партнери, ќе се преземаат следните мерки и ак-
тивности: 

6.1. Со активноста на Самоуправната интересна 
заедница на Македонија за економски односи со 
странство ќе се настојува благовремено, врз осно-
ва на усогласените ставови на републичките и по-
краинските заедници, во Интересната заедница на 
Југославија за економски односи со странство да 
биде донесен: договор за заеднички цели и елемен-
ти на планирањето на економските односи со 
странство; планови за прилив и одлив на девизи; 
планови за кредитните односи со странство; един-
ствени критериуми за начинот и постапката за 
остварување на договорениот обем на увоз на сто-
ки и услуги и друг одлив на девизи; единствени 
критериуми за кредитните односи со странство и 
самоуправна спогодба за поттикнување на извозот. 

При ова ќе се настојува: 
(1) Со системот и механизмот на даночни, ца-

рински и други олеснувања, што ќе се утврди со 
самоуправни спогодби меѓу самоуправните инте-
ресни заедници на републиките и автономните по-
краини, во Интересната заедница на Југославија 
за економски односи со странство да се обезбеди 
селективна поддршка на извозот на стоки и услуги 
со кои се постигнува повисок нето девизен ефект 
и извозот на стоки со повисока домашна супстан-
ца, а за извозот на олово и цинк во земјите со 
клириншко плаќање да се обезбедат исти услови 
како за извозот во земјите со конвертибилно пла-
ќање. 

(2) Извозот на стоки од агроиндустрискиот ком-
плекс и натаму да се поттикнува врз основа на 
установеното ниво и структура на посебните по-
стојни олеснувања и со дополнителни средства, кои 
се обезбедуваат од посебни давачки на увозот на 
земјоделско-прехранбени производи, во согласност 
со Договорот за развој на агроиндустрискиот ком-
плекс. 

(3) Со мерките на кредитно-монетарната поли-
тика да се обезбедат економски поповолни услови 
за зголемување на девизниот прилив од извоз на 
стоки и услуги, и врз утврдените критериуми и 
услови за кредитирање на извозот на стоки и ус-
луги и подготовките на производството за извоз, 
да се обезбеди кредитирање и на залихите на обо-
ени метали и феролегурите. 

6.2. Во Самоуправната интересна заедница на 
Македонија за економски односи со странство ќе 
се изврши усогласување на плановите за развој 
на економските односи со странство на организа-
циите на здружен труд и ќе се донесе самоуп-
равна спогодба за начинот и постапката за оства-
рување на договорениот обем на увозот на стоки и 
услуги и друг одлив на девизи; самоуправна спо-
годба за задолжување и кредитирање со странство; 
и самоуправна спогодба за поттикнување на изво-
зот. 

Ќе се забрза донесувањето и на самоуправни 
спогодби со кои се утврдува правото на девизи на 
организациите на здружениот труд кои ги оства-
руваат со заедничка производствена, финансиска 
или друга соработка. 

Во првото тримесечје на 1979 година ќе се 
утврдат програми за супституција на увозот и ќе 
се засилат мерките и активностите за нивно оства-
рување. 

6.3. Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски односи со странство, На-
родната банка на Македонија и надлежните ор-
гани на републичката управа постојано ќе го сле-
дат остварувањето на платно-билансната позиција 
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и девизно-билансната позиција на Републиката и 
по потреба ќе преземаат мерки за нивно извршу-
вање. 

6.4. Органите на републичката управа и Само-
управната интересна заедница на Македонија за 
економски односи со странство ќе се залагаат бла-
говремено да се подготват и усогласат материјал-
ните биланси на стопанството и стоковните би-
ланси на надворешно-трговската размена за цела-
та земја и со тоа да се создаде основа за усогла-
сување на стоковниот режим со странство. 

При ова, врз основа на зголемено производство 
на полиакрилинитрилното и полиестерското влак-
но и на линдан треба да се предвиди супституција 
на поголем дел од досегашниот увоз на овие про-
изводи. Истовремено треба да се смета и на зго-
лемено производство на грозје, вино и ориз. 

6.5. Ќе се вложуваат напори и ќе се преземаат 
соодветни мерки за намалување на царините и 
увозните давачки за цинковиот концентрат, валав-
ничките полуфабрикати и суровините за произ-
водство на вештачки маси и синтетски влакна кои 
не се произведуваат во земјата. 

Ќе се продолжи и со политиката на намалу-
вање на царините при увоз на специфична опрема 
за дејностите од посебно значење за вкупниот раз-
вој на земјата. 

6. Ќе се настојува да се изнајдат методи, на-
чини и средства за дополнително поттикнување 
на извозот на стоки и услуги. 

7. Со кредитно-монетарната политика ќе се 
поддржува остварувањето на задачите на економ-
ската политика во 1979 година, а во прв ред пред-
видениот пораст на производството, урамнотежу-
вање на стоковно-паричните односи, забавување 
порастот на цените и остварување на платно-би-
лансната позиција на Републиката во предвидени-
те рамки во проекцијата на платниот биланс на 
Југославија. 

(1) За остварување на овие задачи, со кредит-
но-монетарната политика ќе се обезбеди порастот 
на паричната маса и на кредитите да бидат во 
рамки кои ќе овозможуваат остварување на пред-
видениот растеж на општествениот производ и на 
потребната ликвидност за плаќање во земјата и 
спрема странство. Обемот на паричната маса дина-
мички ќе се приспособува кон остварените стопан-
ски движења во текот на годината, со тоа што по-
растот на паричната маса да биде во рамките на 
растежот на општествениот производ. 

(2) Потребното количество на пари во оптек ќе 
се обезбеди, пред се, со адекватно регулирање на 
кредитниот потенцијал на банките и динамиката 
на нивните кредити и други пласмани, како и со 
други мерки на монетарно-кредитното регулирање. 

(3) Во согласност со утврдениот обем и зада-
чите на кредитно-монетарната политика, во 1979 
година примарната емисија ќе се користи: за мо-
нетизација на преносливи краткорочни хартии од 
вредност што ги издаваат организациите на здру-
жениот труд од областа на стопанството, врз осно-
ва на нивните стоковно-парични и кредитни ра-
боти и за давање на кредити врз подлогата на тие 
хартии од вредност; за учество во кредитирањето 
и други видови на финансирање на приоритетните 
и селективни намени, утврдени со општествените 
планови на Југославија и СР Македонија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година и за други со закон 
создадени обврски. 

Селективната кредитна"" политика ќе се спро-
ведува по пат на самоуправни спогодби меѓу бан-
ките, за кредитирање и други видови на финан-
сирање на приоритетните намени. 

(4) За подобрување на ликвидноста во 1979 го-
дина ќе се влијае и со одобрување на краткороч-
ни кредити од слободните парични средства од 
депозитите на општествено-политичките заедници 
во Републиката, кои се водат при Народната банка 
на Македонија. Со овие средства ќе биде поддр-
жувано кредитирањето на: продажбата на домаш-
на опрема и на монтажерски работи во земјата и 

во странство; републичките пазарни стоковни ре-
зерви, утврдени од страна на надлежниот орган 
на Републиката; одделни намени од областа на 
земјоделството, и за одобрување на кредити за 
ликвидност на деловните банки. 

Поблиските намени, како и условите и дина-
миката на користење на овие кредити ќе бидат 
утврдени со посебна одлука од страна на Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ. 

Во 1979 година ќе продолжи политиката за на-
сочување на слободните средства од штедните вло-
гови и другите средства на граѓаните при поштен-
ската штедилница. Притоа слободните средства ќе 
се користат за реализација на развојната програ-
ма на ПТТ, за поддржување на продажбата на оп-
рема на домашен пазар, како и за доопремување 
на железничкиот сообраќај што поблиску ќе се 
определи со посебна одлука. 

Дел од порастот на вкупните штедни влогови 
(во висина од 5%) ќе се насочи за кредитирање 
развојот на индивидуалното земјоделство, а дел 
од порастот во висина од 2% со самоуправна спо-
годба меѓу деловните банки ќе се насочи за ре-
ализирале на договорената политика на изградба 
на електростопански објекти во Републиката. 

(5) И во 1979 година ќе продолжи процесот на 
усовршување на банкарскиот систем во поглед на 
функционирањето на банките како асоцијации на 
здружениот труд и со тоа ќе се обезбеди влијание 
на здружениот труд во регулирањето на парично-
финансиските односи во општествената репродук-
ција. 

8. За остварување на политиката на побрз раз-
вој на недоволно развиените краишта, на Репу-
бличкиот фонд за кредитирање побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените краишта редовно 
ќе му се обезбедуваат договорените средства од 
Фондот на федерацијата и од буџетот на Републи-
ката. 

Истовремено ќе се забрзаат активностите за 
посестрана меѓуопштинска соработка; за забрзува-
ње процесот на здружување на трудот и средства-
та и врз таа основа остварување на политиката на 
дисперзија на производните капацитети и про-
ширување на техничко-технолошката и деловната 
соработка. Ова ќе се остварува со поголема ини-
цијатива и со повисок степен на организираност 
на здружениот труд и на другите носители на сто-
панската активност во недоволно развиените краи-
шта. 

И во 1979 година ќе се обезбедува соодветен 
приоритет во ангажирањето на средствата намене-
ти за кредитирање на инвестиционите зафати од 
работноинтензивен карактер и во кредитирањето 
на инвестиционите зафати во стопанството вооп-
што, а посебно во остварувањето на инвестициони-
те зафати на организациите на здружениот труд 
од Другите подрачја, кога тие се остваруваат во 
стопански недоволно развиените краишта. 

9. За остварување на задачите во станбено-
комуналната изградба, организациите на здруже-
ниот труд, самоуправните интересни заедници и 
општините ќе ги преземат следните мерки и ак-
тивности: 

(1) Општините, со самоуправните интересни за-
едници и организациите на здружениот труд, ќе 
склучат спогодби за порационална и координирана 
станбена изградба и за стабилизација на цената 
на станот. При ова, ќе се обезбеди доследно при-
менување на Општествениот договор за рациона-
лизација на станбената изградба и Општествениот 
договор за основните елементи, условите и мери-
лата за утврдување цената на станот. 

(2) Ќе се преземаат мерки за рационално и 
ефикасно користење на средствата наменети за 
финансирање на станбената изградба. Со одделни 
програми и мерки на основните организации на 
здружениот труд и самоуправните интересни заед-
ници за становање ќе се создаваат услови за по-
брза станбена изградба. 
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(3) Ќе се преземаат мерки за донесување на 
урбанистички планови за реализација како и мер-
ки за уредување на градежното земјиште, со што 
ќе се овозможи благовремено подготвување на ло-
кации како за општествената така и за индивиду-
алната станбена изградба. 

(4) Ќе се развиваат најразновидни форми на 
ангажирање на лични средства на граѓаните и тоа 
преку стекнување право на сопственост на семеј-
на станбена зграда, право на етажна сопственост 
на стан, како и преку стекнување право на ко-
ристење на стан во општествена сопственост со 
претплата на станарско право, со полагање на де-
позит при вселување во стан или со примена на 
други форми на ангажирање на лични средства, 
во соработка со деловните банки. 

(5) Општинските собранија, со свои мерки и 
активности, ќе ги забрзаат подготовките за доне-
сување на урбанистички планови во помалите на-
селени места. 

(6) Во 1979 година ќе се донесат програми за 
утврдување на станарината до ниво кое ќе обез-
беди постепено воведување на трошковна стана-
рина. Притоа, едновремено ќе се доизградува сис-
темот на диференцирано субвенционирање на но-
сителите на станарског право'. 

10. Во 1979 година заштитата и унапредување-
то на човековата околина треба да добие повидно 
место во системот на самоуправно планирање и-да 
се конкретизира во програмите за развој ка ј сите 
самоуправни структури. 

Ќе се изврши соодветна подготовка за целосно 
согледување на организацијата и институционал-
ната поставеност на заштитата и унапредувањето 
на човековата животна и работна околина. Тежи-
ш т е ^ на активноста ќе биде насочено кон ната-
мошна инвентаризација на загадувачите на возду-
хот, водата и земјиштето; примена на одредбите 
за вградување и користење на опрема за заштита 
на човековата околина; преземање на мерки за 
намалување интензитетот на бучавата; како и кон 
доградување на законските и други прописи свр-
зани со заштитата и унапредувањето на човеко-
вата околина. 

11. Ќе се продолжи со пошумување на годи-
ните, за што ќе се обезбедат потребни додатни 
средства. Притоа со несмален интензитет ќе про-
должат и активностите што за оваа цел ги орга-
низираат и преземаат месните заедници, органи-
зациите на здружениот труд и младинските орга-
низации. 

12. Ќе се обезбеди натамошно унапредување и 
подигање на одбранбената способност и зацврсту-
вање на системот, организацијата и функционира-
њето на безбедноста и општествената самозаштита. 

Со несмален интензитет ќе се продолжи со 
остварувањето на посебната програма за развој на 
општонародната одбрана и на безбедноста и оп-
штествената самозаштита. 

-Посебно внимание ќе му се посвети на догра-
дувањето на територијалната одбрана, на развојот 
на цивилната заштита и на службата за набљуду-
вање, јавување, известување и тревога. Притоа, ќе 
се остваруваат активности врз натамошното ј ак -
нење на одбранбените подготовки и ќе се обезбеди 
соодветна доработка и усогласување на плановите 
за одбрана. 

13. Согласно со преземените обврски со Опште-
ствениот договор за позабрзан развој на подрачја-
та во граничниот појас и ридско-планинските ре-
они, сите учесници во договорот ќе ги интензиви-
раат активностите за разработка и остварување на 
соодветни програми на мерки, со кои ќе се созда-
ваат услови за позабрзан развој на овие подрачја. 
Во рамките на тоа, учесниците во Договорот своите 
мерки и активности ќе ги насочат кон: рационал-
но користење на сопствените стопански извори, 
позабрзан развој на инфраструктурата, подобрува-
ње на условите за образование и воспитување, 
културата, физичката и техничката култура, по-
добрување на квалификационата структура на кад-

рите, подобрување на условите за здравствено и 
социјално осигурување и заштита на населението, 
развој на туризмот и занаетчиството, развој на 
земјоделството со поголем нагласок на сточарство-
то и друго. 

14. Во 1979 година ќе се применуваат сите мер-
ки и активности предвидени со Општествениот 
план на Републиката. 

14.1. Согласно со утврдените насоки со Опште-
ствениот план на Републиката и натаму со опре-
делени мерки ќе се поттикнува развојот на дејнос-
тите што имаат посебно значење за вкупниот раз-
вој. 

Во овие рамки ќе се создаваат услови претеж-
ниот дел од средствата што ќе се ангажираат од 
странство да се користат за развој на дејностите 
што се од посебно значење за вкупниот развој. Врз 
здружување на дел од средствата за општествена 
репродукција ќе се поддржува програмата за из-
градба на електроизвори. Со средствата од јавниот 
заем ќе се поддржува изградбата на патишта во 
Републиката; ќе се врши насочување на дел од 
средствата на штедните влогови на граѓаните и 
други средства на банкарските организации; орга-
низациите на здружениот труд од областа^ на елек-
троенергетиката и железничкиот сообраќај ќе се 
ослободуваат од плаќање данок на доход; ќе се 
обезбедуваат бенефицирани камати на кредитите 
за вложувања во основни и обртни средства во 
дејностите и подрачјата за кои тоа е утврдено со 
посебни прописи. 

Побрзиот развој на материјалната основа во 
дејностите што се од посебно значење за вкупниот 
развој ќе биде поддржуван и со насочување на сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање 
побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини. 

Ќе се преземаат мерки и активности за дос-
ледна реализација на договорената сообраќајна 
политика. Притоа, ќе се интензивира самоуправно-
то спогодување и договарање меѓу организациите 
на здружен труд од сообраќајот и корисниците на 
услугите. 

14.2. Од средствата на Републиката ќе се обез-
бедат соодветни средства за интервенции во сто-
панството во вид на премии, регреси и компенза-
ции и за други намени одредени со закон. При 
ова, ќе се обезбеди и покривање на дел од тро-
шоците за репродукција во железничкиот сообра-
ќај . 

14.3. Републиката со свои средства ќе се анга-
жира и во реализацијата на програмите на оддел-
ни активности утврдени со Општествениот план 
на Републиката и тоа: Програмата за унапредува-
ње на индивидуалното земјоделство; Програмата 
за создавање вештачки ливади на ерозивни ора-
ници и мелиорирање на природни ливади во рид-
ско-планинските подрачја; Програмата на дејнос-
тите од посебен општествен интерес во областа на 
водостопанството; Програмата за ^комплетирање 
на системот на противградобијна одбрана; Програ-
мата за создавање на резерви од месо во жив до-
биток и Програмата за изградба и реконструкција 
на патиштата од IV ред во СР Македонија во пе-
риодот од 1976 до 1980 година. 

14.4. Најдоцна до крајот на јануари 1979 годи-
на ќе се донесе посебна програма за распределба 

-на средствата од јавниот заем, наменети за изград-
ба на патишта од IV ред во општините. 

15. За остварување на развојот во општестве-
ните дејности кои имаат посебно значење за вкуп-
ниот развој самоуправните интересни заедници и 
оцштествено-политичките заедници ќе продолжат 
со примената на мерките и активностите предви-
дени со договорите. 

15.1. Републиката од средствата на буџетот ќе 
обезбеди средства за изградба и опремување на 
објекти и за реализација на други активности за 
развој на општествените дејности кои се од посеб-
но значење за реализацијата на политиката на 
вкупниот развој и тоа: 
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(1) За учество во изградбата и опремувањето 
на простор во насоченото образование; за учество 
во изградбата и опремувањето на објекти во об-
ласта на културата; за учество во изградбата и 
опремувањето на современ простор за здравствена 
заштита од општ интерес на Републиката. 

При тоа, одреден приоритет ке му се даде на 
обезбедување учеството во изградбата и опремува-
њето на просторот во насоченото образование и на 
учеството во изградбата и опремувањето на совре-
мен простор за здравствена заштита од општ ин-
терес на Републиката. 

(2) За реализација на Програмата за учество 
во изградбата на објекти за физичка култура и за 
остварување на Програмата за учество на Репуб-
ликата во доградбата, изградбата и опремувањето 
на објектите за техничка култура. 

15.2. Од средствата на буџетот на Републиката 
ќе се обезбедат средства за извршување на обврс-
ките утврдени со договорите за спроведување на 
задолжителните видови на здравствена заштита; 
за намалување на високата смртност на доенчиња-
та и малите деца и за подобрување на санитарно-
хигиенската и епидемиолошката состојба во Репу-
бликата. 

16. Во 1979 година ќе продолжи активноста во 
врска со извршувањето и на посебните програми 
за решавање на работниот простор, опремување и 
модернизација на органите на републичката упра-
ва и на правосудството, утврдени со Закон и во 
врска со тоа ке бидат обезбедени средства од Ре-
публиката. 

17. Согласно со утврдените насоки со Опште-
ствениот план на Републиката ќе се преземаат 
мерки што ке придонесат за натамошен развој и 
подобрување на материјалната положба на инфор-
мативно-политичкиот печат и на радиото и теле-
визијата, а посебно за подобрување на просторни 
и технички можности согласно со усвоените про-
грами за развој. 

Надлежните органи и служби на Републиката 
и организациите на здружениот труд во информа-
тивната област, ќе го поттикнуваат поголемиот и 
поорганизираниот пласман на информациите, кни-
гите, филмските и радио-телевизиските продукции, 
изложбите и друг сличен информативно-пропа-
ганден материјал во странство, за нашите согра-
ѓани во прекуокеанските и соседните земји и за 
нашите работници на привремена работа во стран-
ство. 

18. Најдоцна до крајот на февруари 1979 го-
дина ќе се донесе одлука за подготвување и до-
несување на Општествениот план на СР Македо-
нија за периодот од 1981 до 1985 година и одлука 
за подготвување на Долгорочниот општествен план 
на СР Македонија за периодот од 1986 до 1995 го-
дина, односно за определени подрачја до 2000 го-
дина. 

Ќе се донесат и програми за подготвување на 
овие планови. 

Истовремено организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници, 
самоуправните интересни заедници, општините и 
град Скопје ќе донесат одлуки и програми за ра-
бота на подготовката на свои планови. 

За поуспешно остварување на овие задачи не-
опходно е да се обезбеди кадровско зајакнување 
на стручните органи и служби и да се забрза 
подготовката на научната и стручната основа за 
склучување на самоуправни спогодби и договори 
за основите на среднорочните планови за развој. 

* 

* * 

Сите носители на планирањето, раководејќи се 
од целите и задачите на своите среднорочни пла-
нови и насоките на политиката за остварување на 
Општествениот план на Републиката во 1979 годи-
на утврдени со оваа резолуција, ќе биде неопход-
но во своите резолуции и програми за работа и 

развој поблиску да ги утврдат задачите и мерките 
на акција во 1979 година. 

Извршниот совет на Собранието, ќе подготви 
програма за спроведување политиката за оствару-
вање на Општествениот план на Републиката во 
1979 година, за задачите што се од негова надлеж-
ност. Во програмата поблиску ќе се утврдат роко-
вите и носителите на задачите. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-2971 
28 декември 1978 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

549. 
Врз основа на член 389 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а согласно 
со член 2 од Законот за Советот на Републиката 
(„Службен весник на СРМ" број 47/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 28 
декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКАТА 

За членови на Советот на Републиката се из-
бираат : 

— Абдула Абдурахман, 
— А јановски Вангел, 
— Алексовски Борис, 
— Алиевски Нафи, 
— Алили Јашар, 
— Билј ановски Златко, 
— Блажевски Мире, 
— Боздов д-р Стерјо, 
— Бојановски Диме, 
— Бурзевски Ванчо, 
— Гиновски Лазар, 
— Георгиевски Кирил, 
— Дамески Ѓоре, 
— Дема Галип, 
— Димов Душан, 
— Ѓорчевска-Лазарова Бранка, 
— Тошевски Трајан, 
— Емин Идриз, 
— Ефремов Боро, 
— Ибраими Ибро, 
— Ивановски Михајло, 
— Јаневски Коце, 
— Каев Алеко, 
— Калајџиски Лазар, 
— Камберски Јово, 
— Карбева Маца, 
— Керамидчиев Михајло, 
— Клинчарева Нада, 
— Колономос Жамила, 
— Коробар А. Перо, 
— Коробар Д. Перо, 
— Крстевска Ратка, 
— Кутурец Тома, 
— Ламбевски Боче, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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— Левков Благој, 
— Манева Лилјана, 
— Милошевски Тихомир, 
— Минанева Мајра, 
— Миновски Мино, 
— Миовски д-р Димитар, 
— Михај ловски Кирил, 
— Мургешански Михајло, 
— Мусли Кемал, 
— Муча Керима, 
— Најдовски Кицо, 
— Наумовска Ели, 
— Наумовски Круме, 
— Несторовски Аризан, 
— Нечевски Вангел, 
— Османи Абдула, 
— Отунска Живка , 
— Палоши Џеладин, 
— Панзов Борис, 
— Пановски Стојан, 
— Пере Рупе, 
— Поповска Блага 
— Поцков Боро, 
— Руси Љутви, 
— Седат Вели, 
— Сион Исак, 
— Симеонов Благоја, 
— Сланев Милан, 
— Сотировски Киро, 
— Спировски Драган, 
— Стојановски Димче, 
— Стојковски Бранко, 
— Тахири Џемаил, 
— Ташковски Панде, 
— Тозија Фана, 
— Трајковски Танаско, 
— Унковски Ванчо, 
— Фончев Ванчо, 
— Хаме Садо, 
— Хаџипоповски Лазо, 
— Чаршавски Димитар, 
— Чушкар Боро, 
— Џамбаз Даре, 
— Шкартов Љупчо и 
— Шопов Ацо. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2995 Претседател 
28 декември 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

550. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 25 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
член 1 став 2 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републичката управа („Служ-
бен весник на СРМ" број 16/69), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на заеднич-
ка седница на сите собори, одржана на 28 декем-
ври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

За потпретседател на Републичкиот комитет за 
туризам се именува 

Светозар Василевски, заменик секретар на Ре-
публичката заедница за насочено образование. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2983 Претседател 
28 декември 1978 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

551. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 25 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
член 1 став 2 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републичката управа („Служ-
бен весник на СРМ" број 16/69), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на заеднич-
ка седница на сите собори, одржана на 28 декем-
ври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 

СО СТРАНСТВО 

За потпретседател на Републичката комисија за 
културни врски со странство се именува 

д-р Луан Старова, доцент на Филолошкиот ф а -
култет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2984 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

552. 
Врз основа на член 40 од Законот за Службата 

на општественото книговодство во Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
број 44/77), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 28 декември 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕ-
ГАЛЕН ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

— Се разрешува од должноста генерален ди-
ректор на Службата на Општественото книговод-
ство во Социјалистичка Република Македонија, 
сметано од 31 јануари 1979 година. 

Благој Симеонов, поради заминување на нова 
должност. 

— Се именува за генерален директор на Служ-
бата на општественото книговодство во Социјалис-
тичка Република Македонија, сметано од 1 фев-
руари 1979 година, 

Љупчо Кангалов, генерален директор на памуч-
ната индустрија „Македонка" во Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-2982 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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553. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1979 година („Служ-
бен весник на СРМ", број 43/78), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Со-
борот на општините, одржани на 28 декември 1978 
година, донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА НАМЕНИ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИН-
ТЕРЕС ВО ОБЛАСТА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО 

ВО 1979 ГОДИНА 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
финансирање на намените од посебен општествен 
интерес во областа на водостопанството во 1979 го-
дина, распределбата по намени, начинот и услови-
те на користењето на средствата. 

II 

Средствата за финансирање на намените од 
посебен општествен интерес во областа на водосто-
панството во 1979 година се утврдуваат во износ 
од 24.700.000 динари, а се обезбедуваат од: 
1. Средствата на Републичкиот бу-

џет за финансирање на водо-
стопанската програма во 1979 го-
дина 

2. Пренесени средства од Програ-
мата за финансирање на наме-
ните од посебен општествен 
интерес во областа на водосто-
панството во 1978 година 650.000 динари 

3. Други приходи 50.000 динари 

24.000.000 динари 

III 

Средствата утврдени во точка II од оваа про 
грама се распределуваат за: 
1. Редовно одржување и оправка 

на постојните заштитни водо-
стопански објекти 

2 Изградба на нови заштитни во-
достопански објекти и работи 
(заштита од ерозија, уредување 
на порои,, регулација на реки, 
објекти за одбрана од поплави 
и слично) 

3. Набавка на цевки, за изградба 
на водоводи во селски населби 

4. Изработка на студија за утвр-
дување на расположливите ко-
личества и квалитет на под-
земните води во СРМ 

5. Студии, програми, проекти и 
слично во областа на водосто-
панството 

7.500.000 динари 

11.250.000 динари 

2.000.000 динари 

1.000.000 динари 

6. Банкарски и административни 
трошоци, надзор и слично 

7. Исплата на Обврски по Програ-
мата за финансирање на наме-
ни од посебен општествен ин-
терес во областа на водосто-
панството во 1978 година 

8. Тековна резерва за интервен-
ција за извршување на непред-
видени итни работи 

1.500.000 динари 

300.000 динари 

650.000 динари 

500.000 динари 

IV 
Корисници на средствата од точка III на оваа 

програма можат да бидат месните заедници и дру-
гите организации и заедници преку општините и 
организациите на здружениот труд што одржуваат 
заштитни водостопански објекти или имаат потре-
ба од изградба на такви објекти. 

V 
Средствата од точка Ш - 1 и 2 на оваа програ-

ма се користат со учество на корисникот на сред-
ствата во претсметковното чинење на работите што 
ќе се извршат во 1979 година, и тоа: 
Ш-1. за одржување на постојни заштитни 

водостопански објекти: 
— во хидромелиоративен систем 

најмалку 30% 
— вон хидромелиоративен систем, 

најмалку 15% 
111-2. за изградба на нови заштитни водо-

стопански објекти и работи: 
— во подрачјата на недоволно разви-

ените општини најмалку 20% 
— во подрачјата на другите општини 

најмалку 30 /о 
Средствата од точка Ш - З се користат според 

условите утврдени во програмата за подобрување 
на санитарно-хигиенската и епидемиолошката сос-
тојба во Социјалистичка Република Македонија за 
1979 година. 

VI 
Распределбата на средствата по корисници ќе 

ја изврши Републичкиот комитет за водостопан-
ство по пат на конкурс, а според условите пред-
видени во^ оваа програма, Законот за водите, За -
конот за изградба на инвестициони објекти и дру-
ги прописи за реализација на средствата. 

VII 
Средствата за финансирање на дејности од по-

себен општествен интерес во областа на водосто-
панството во 1979 година се даваат без обврска за 
враќање. 

VIII 
Стручните и административни работи за спро-

ведување на оваа програма ги врши Републичкиот 
комитет за водостопанство. 

IX 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3079 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 
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554. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 6 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за организирање на научните дејности („Службен 
весник на СРМ" број 42/77), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор одржани на 28 декем-
ври 1978 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО ДЕЛОТ 
СО КОЈ СЕ УРЕДУВА ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДО-
НЕСУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ 
НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И 
ПОТВРДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ 

И СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ — Ин-
ститут за економика и организација на земјодел-
ството, во делот со кој се уредува одлучувањето 
за остварување на заедничките цели, донесување-
то на програмите за развој на научноистражувач-
ката работа и потврдувањето на изборот во научни 
и стручни звања, што го донесоа работниците на 
ООЗТ — Институт за економика и организација 
на земјоделството на референдум. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3076 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова,. е. р. 

555. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен 
весник на СРМ" број 49/74 и 36/76), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и на 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 де-
кември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ, ВО 
ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА 
СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУ-

ВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Био-
лошки факултет во Скопје, во делот со кој се уре-
дува режимот на запишување ,на студии и уче-
ството на студентите и претставниците на опште-
ствената заедница во самоуправувањето, што го 

донесоа работниците на ООЗТ Биолошки факултет 
во Скопје на референдум. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3077 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

556. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 8 
од Законот за Самоуправната интересна заедница 
за економски односи со странство („Службен вес-
ник на СРМ" број 30/77), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 28 декем-
ври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКО-
НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница за економски односи со стран-
ство — Скопје, "што го донесе Собранието на Са-
моуправната интересна заедница за економски од-
носи со странство на седницата одржана на 5 ок-
томври 1977 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3078 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

557. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 332 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 73 од Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седница-
та на Соборот на здружениот труд одржана на 
28 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА 

И НА ОПШТИНИТЕ ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
За потребите на Републиката и на општините 

во 1979 година, се утврдува вкупен износ на деви-
зи во динарска противвредност од 130.000.000 дина-
ри. 



Стр. 1100 -- Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 29 декември 1973 

Член 2 
Обемот на девизите и правото на купување на 

девизи за потребите на органите на Републиката 
и органите на општините во рамките на износот од 
член 1 на оваа одлука, ќе го утврди, по одделнп 
намени и корисници, Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
(Извршниот совет). 

Член 3 
Односот помеѓу конвертибилните и клиринг 

шките девизи го утврдува Извршниот совет, со тоа 
што во вкупно утврдениот износ во член 1 на оваа 
одлука конвертибилните девизи не можат да би-
дат поголеми од 90%. 

Член 4 
Се овластува републичкиот секретар за ф и -

нансии да може, до утврдувањето на распоредот 
на девизите според член 2 на оваа одлука, да одо-
брува користење на средства по барање на оддел-
ни корисници., кои во секој поединечен случај не 
го надминуваат износот од 100.000 динари. 

Член 5 
Со девизите од член 1 на оваа одлука може да 

се вршат плаќања до 31 декември 1979 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-3070 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

558. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 20 
од Законот за самоуправните интересни заедници 
за воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" број 9/78 година), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Со-
борот на здружениот труд, одржана на 28 декем-
ври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИ-

НА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
ВО 1979 ГОДИНА 

Се дава согласност на Одлуката за утврдување 
на стапката на придонесот од личен доход од ра-
ботен однос за обезбедување средства на Репуб-
личката самоуправна интересна "заедница за ос-
новно образование во 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3057 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

559. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 35 
од Законот за старосното осигурување на земјо-
делците („Службен весник на СРМ" број 15/78), Со-
бранието па Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 28 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
ЗА 1979 ГОДИНА 

1. Се дава согласност на Одлуката за утврду-
вање на фиксниот износ и стапката на придоне-
сот за старосното осигурување на земјоделците за 
1979 година, донесена од Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците, на седницата одр-
жана на 13 декември 1978 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-3055 
28 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

560. 
Врз основа на член 3 и 13 од Законот за ре-

публичките совети („Службен весник на СРМ" бр. 
27/75) и член 86, став 3 од Деловникот на Претсе-
дателството на СРМ, а во согласност со органите и 
органР1зациите што учествуваат во работата на Ре-
публичкиот совет за односи со странство, Претседа-
телството на СРМ, на седницата одржана на 31 мај 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
• 

I 
Со оваа одлука се именува претседател на Ре-

публичкиот совет за односи со странство, се утврду-
ваат лицата што се определени од органите и ор-
ганизациите што учествуваат во работата на Сове-
тот за членови на овој совет, и се именуваат чле-
нови на Советот од редот на општествените, науч-
ните и стручните работници. 

И 
За претседател на Републичкиот совет за одно-

си со странство се именува Владо Малески, член 
на Претседателството на СРМ. 

III 
Членови на Републичкиот совет за односи со 

странство, определени од органите и организациите 
што учествуваат во работата на Советот се: 

— Шукри Рамо, потпретседател на Собранието 
на СРМ, од Собранието на СРМ, 

— Томислав Симовски, член на Извршниот со-
вет и секретар на Републичкиот секретаријат за 
меѓународни односи, од Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ, 

— Томе Буклевски, член на Претседателството 
на ЦК СКМ, од Сојузот на комунистите на Маке-
донија, 

— Азем Зулфиќари, потпретседател на Р К 
ССРНМ, од ССРНМ, 
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— Васко Костојниновски, член на Претседател-
ството на Советот на ССМ, 

— Киро Роглев, потпретседател на Стопанската 
комора на Македонија. 

IV 
За членови на Републичкиот совет за односи со 

странство од редот на општествените, научните и 
стручните работници се именуваат: 

1. Илиевски Тихомир, коментатор од надво-
решно-политичката редакција на ТВ Скопје, 

2. Коцев Милчо, уредник на надворешно-поли-
тичката рубрика во НИП „Нова Македонија", 

3. Матеја Матевски, претседател на Републич-
ката комисија за културни врски со странство, 

4. Николовски Гога, претседател на Републич-
ката комисија за односи со верските заедници, 

5. Пољански — Андонов д-р Христо, редовен 
професор на Филозофскиот факултет на Универзи-
тетот „Кирил и Методиј" — Скопје, 

6. Поповски Душко, член на Претседателството 
на ЦК СКМ, 

7. Поповски Тошо, претседател на Комисијата 
за надворешно-политички прашања и односи со 
странство на Собранието на СРМ, 

8. Д-р Васил Топурковски, доцент на Правниот 
факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј" — 
Скопје, 

9. Тошевски Вања, директор на Уредот за доку-
ментација при Извршниот совет на Собранието на 
СРМ, 

10. М-р Никола Чинго, стручен соработник во 
Републичкиот центар за идеолошко-политичко об-
разование, 

11. Академик Ацо Шопов, член на Советот на 
Републиката, 

12. Светислав Митревски, потсекретар во РСВР. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-124 
6 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

561. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за утврду-

вање на вкупниот износ на девизите за потребите 
на Социјалистичка Република Македонија за 1978 
година („Службен весник на СРМ", бр. 44/77), Из -
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТ-
РЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на девизите 

утврдени за потребите на Социјалистичка Републи-
ка Македонија за 1978 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 8/78, 13/78 и 29/78, во распоредот на де-
визите се вршат следниве измени и тоа: 

— во реден број 5 „Републички штаб за тери-
торијална одбрана", износот „7.000.000" на двете 
места се заменува со износот „4.780.000; 

— во реден број 16 „Собранија на општините, 
Градот Скопје и на Заедницата на општините и 
градовите на Македонија", износот од „5.500.000" се 

заменува со износот „7.100.000", а износот „6.500.000" 
се заменува со износот „8.100.000" и 

— во реден број 25 „девизна резерва", износот 
од „10.349.000" се заменува со износот „10.969.000", а 
износот „17.925.000" се заменува со износот 
„18.545.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-2581/1 Претседател 
11 декември 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

562. 
Врз основа на член 12 од Законот за задолжи-

телниот заем за обезбедување на постојани средст-
ва за фондот на Федерацијата за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини во периодот 
од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 
ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА, ВО 1978 

ГОДИНА 

1. Утврдените стапки во член 8 од Законот за 
задолжителниот заем за обезбедување на постојани 
средства на Фондот на Федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1976 до 1980 година се намалуваат за 10% 
за 1978 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1. I. 1978 година. 

Бр. 23-2573/1 Претседател 
11 декември 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

563. 
Врз основа на член 22 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76) и мислењето на Републичкиот секретари-
јат за наука и образование, Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за 
почеток со работа и вршење на дејноста на Тех-
ничкиот факултет во Битола предвидени во член 
19 од Законот за високото образование. 

2. Решението влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СР Македонија". 

Број 23-327/49 
15 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

29 декември 1978 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

366. 
Врз основа на член 139 од Уставот на СР Ма-

кедонија и член 4 од Меѓурепубличкиот опште-
ствен договор за основите за развој на електросто-
панството од 1974 до 1980 година, Собранието на 
СР Македонија, Претседателството на Републичка-
та конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Македонија, Советот на Сојузот 
на синдикатите на Македонија, Стопанската комо-
ра на Македонија, Стопанската банка — Здруже-
на банка — Скопје, Љубљанска банка — Основна 
банка — Скопје, Југобанка — Основна банка — 
Скопје, Југословенска извозна и кредитна банка 
— Белград, Деловна единица во Битола, „Инвест-
банка" — Белград — Деловна единица — Скопје, 
Основна земјоделска банка — Скопје, организа-
циите на здружениот труд „Електростопанство" — 
Скопје и „Електромакедонија" — Скопје и Собра-
нието на град Скопје, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕ-
ТИКАТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 
ДО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Во насловот на Општествениот договор за 

здружување на средства за развој на електроенер-
гетиката во Социјалистичка Република Македони-
ја за период од 1976 до 1982 година („Службен вес-
ник на СРМ" број 4/76) и во член 1, член 9, став 1 
алинеја прва и втора и член 13 став 2 годината 
„1982" се заменува со годината „1984". 

Член 2 
Во член 2 табелата се менува и гласи: 

„1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 
3.580 4.050 4.440 5.190 5.870 6.410 7.010 7.690 8.460". 

Член 3 
Во член 3 роковите во колоните „Почеток на 

градбата" и „Завршување на изградбата" од табе-
лата за објектите: 

I — Започнати објекти 
— 1. ТЕ Неготино 1 х 210 МВТ „07. 1977" се 

заменува со „03.1978"; 
— 2. ТЕ „Осломеј" 1 х 120 МВТ со рудник за 

јаглен „11.1977" се заменува со „01.1979"; 
3. ДВ 380 КВ Косово — Скопје — Гевгелија и 

ТС 380/110 КВ Скопје „12.1976" се заменува со 
„12. 1977". 

И — Нови објекти 
— 1. ТЕ Битола I, 1. X. 210 МВТ со рудник за 

јаглен „09.1979" се заменува со „01.1980"; 
— 2. ТЕ Битола ПД х 210 МВТ со рудник за 

јаглен „11.1980" се заменува со „01.1982"; 
— 3. ХЕ Тиквеш И 48 МВТ „12. 1978" се заме-

нува со „01.1981"; 
— 4. ХЕ Козјак 37,5 МВТ „11. 1981" Се замену-

ва со „01.1982"; 
— 5. ХЕ Градец 54 МВТ „11. 1981" се заменува 

со „01.1983"; 
— 6. ХЕ Чебрен 127,5 МВТ „1978" и „11. 1982" 

се заменува со „1979" и „07. Д984"; 
— 7. Високонапонска мрежа „1982" се заменува 

со „1984"; 
— 8. Студии и истражувања „1982" се заменува 

со „1984"; и 
III —• Дистрибутивна мрежа „1982" се замену-

ва со „1984". 

Член 4 
Член 5 се менува и гласи: 
„Учесниците на овој општествен договор се со-

гласија кредитирањето на објектите од член 3 на 
овој договор да се врши од изворите на средствата 
од член 7, во точките од 1 до 10 преку Стопанска-
та банка — Здружена банка — Скопје, а за изво-
рите на средствата од точките 11 до 14 носителите 
на кредитирањето ќе се одредат договорно поме-
ѓу Стопанската банка — Здружена банка — Скопје 
и банките наведени во точките 11 до 14". 

Член 5 
Во член 7 по точката 10 се додаваат 4 нови 

точки и тоа: 
„,11. учество на Југобанка — Основна банка — 

Скопје, 
12. учество на Југословенско извозната и кре-

дитната банка — Белград, Деловна единица во Би-
тола, 

13. учество на „Инвестбанка" — Белград, Де-
ловна единица во Скопје, 

14. учество на Основната земјоделска банка — 
Скопје." 

Член 6 
Во член 9, став 1, алинеја 2 во почетокот пред 

зборот „сите" се додава „85% од" а во став 3 по 
зборот „заеми" се става точка, а останатите збо-
рови до крајот на реченицата се бришат. 

Член 7 
Член 11 се менува и гласи: 
„Средствата од точка 4 на член 7 на овој до-

говор ќе се обезбедат од банкарски средства на 
основните банки на Стопанската банка — Здруже-
на банка — Скопје по 158,2 милиони динари го-
дишно во периодот од 1976 до 1984 година сраз-
мерно на состојбата на вкупните депозити по ви-
дување, на орочените депозити со рок до 13 месе-
ци и на вкупните динарски и девизни депозити 
на населението по завршените сметки за периодот 
од 1975 до 1983 година. 

Средствата од точка 5 на член 7 на овој до-
говор ќе се обезбедат од банкарските средства на 
Љубљанската банка — Основна банка — Скопје по 
10 милиони динари годишно и тоа во периодот од 
1976 до 1982 година. 

Средствата од точките 11, 12, 13 и 14 од член 
7 на овој договор ќе ги обезбедат од банкарските 
средства Југобанка — Основна банка — Скопје, 
Југословенска извозно и кредитна банка — Бел-
град, Деловна единица во Битола, „Инвестбанка" — 
Белград, Деловна единица — Скопје и Основната 
земјоделска банка — Скопје во вкупен износ од 
140 милиони динари во периодот од 1978 до 1984 
година, по завршните сметки за период од 1978 до 
1983 година, во еднакви годишни износи и тоа: 

— Југобанка — Основна банка — Скопје вкуп-
но 90 милиони динари. 

— Југословенска извозна и кредитна банка — 
Белград, Деловна единица во Битола вкупно 30 
милиони динари. 

— „Инвестбанка" — Белград, Деловна единица 
— Скопје вкупно 10 милиони динари. 

— Основна земјоделска банка — Скопје вкуп-
но 10 милиони динари. 

Сите банки од став 1, 2 и 3 на овој член ќе 
издвојуваат 2% од остварената разлика на сред-
ствата во тековната година во однос на претход-
ната година од штедните влогови по завршните 
сметки за периодот од 1978 до 1983 година. 

Издвоените средства на банките од став 1, 2, 
3 и 4 на овој член ќе им бидат вратени во 20 ед-
накви полугодишни ануитети, почнувајќи од 1 ја-
нуари 1985 година. 

Другите услови под кои ќе се користат кре-
дитите ќе се утврдат, договорно меѓу банките од 
став 1, 2, 3 и 4 на овој член и организацијата на 
здружениот труд „Електростопанство" — Скопје." 



29 декември 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 44 — Стр. 1103 

Член 8 
Во член 13, став 1, во четвртиот дел по збо-

ровите „освен на" се додаваат зборовите: „директ-
ните потрошувачи чија годишна потрошувачка на 
електрична енергија е поголема од ЗОО милиони 
киловат часови". 

Член 9 
Член 14 се менува и гласи: 
„Корисниците на средствата од член 13 на овој 

договор се организациите на здружен труд „Елек-
тростопанство" — Скопје и „Електромакедонија" — 
Скопје. 

Од вкупниот износ на остварените средства од 
член 13 на овој договор ќе користат: 

— Организацијата на здружен труд „Електро-
стопанство" — Скопје 60%; и 

— Организацијата на здружен труд „Електро-
македонија" — Скопје 40%." 

Член 10 
Член 15 се менува и гласи: 
„Средствата од точка 8 на член 7 на овој до-

говор ќе се обезбедат од средствата на Фондот за 
обнова и изградба на Скопје за изградба на ХЕ 
„Козјак" со учество во висина од 27% од инвести-
ционата вредност на објектот и тоа како неповрат-
ни средства за обезбедување на ретенционен прос-
тор за одбрана од поплави на град Скопје, соглас-
но со решението за регулација на реката Вардар". 

Член И 
Во член 18, став 1, годината „1983" се заменува 

со годината „1985". 

Член 12 
Став 3 на член 20 се брише. 

Член 13 
Во членовите: 5, 7 точка 4 и 5, член И, 16, 17 

став 1, член 19, 20, 21, 22, 24 и 26 став 1 називите 
„Стопанска банка — Скопје, Централа" и „Љуб-
љанска банка — Филијала во Скопје" се замену-

ваат со називите „Стопанска банка — Здружена 
банка — Скопје" и „Љубљанска банка — Основна 
банка — Скопје". 

Член 14 
Учесниците се согласуваат да изготват пречис-

тен текст на овој договор. 

Член 15 
Овој договор влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Име и презиме на потпишаните учесници на 
Општествениот договор: 

1. За Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Љубомир Коруноски, е. р. 

2. За Претседателството на Републичката кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работни-
от народ на Македонија. Благоја Станоевски, е. р. 

3. За Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Ванчо Близнаковски, е. р. 

4. За Стопанската комора на Македонија, 
Иќмет Крифца, е. р. 

5. За Стопанската банка — Здружена банка 
— Скопје, Драган Захариевски, е. р. 

6. За Љубљанска банка — Основна банка — 
Скопје, Трајко Петровски, е. р. 

7. За Југобанка — Основна банка — Скопје, 
Ристо Дуковски, е. р. 

8. За Југословенската извозна и кредитна бан-
ка — Белград, Деловна единица — Битола, Бого-
љуб Апостоловиќ, е. р. 

9. За Инвестбанка — Белград, Деловна едини-
ца — Скопје, Нове Николовски, е. р. 

10. За Основната земјоделска банка — Скопје, 
Владимир Денковски, е. р. 

11. За „Електростопанство" — Скопје, Џоџа Ни-
коловски, е. р. 

12. За „Електромакедонија" — Скопје, Љупчо 
Гајдарџиски, е. р. 

13. За Собранието на град Скопје, Чедо Лаза-
ревски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

367. 
Врз основа на член 118 став 1 и 4 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72, 26/73, 36/76 и 42/77) 
и член 138 став 1 точка 4 од Статутот на Заедница-
та на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73, 
28/74 и 45/76), Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
14 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕН-
ЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СО 

ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ЖИВОТОТ ВО 1978 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се врши аконтативно усогласу-

вање на пензиите и другите парични примања со 
порастот на просечните трошоци на животот во 
1978 година во однос на 1977 година во износ од 14%. 

II 
Старосните, инвалидските и семејните пензии, 

без заштитниот додаток, се зголемуваат за 14%. 
На зголемувањето од претходниот став подле-

жат сите пензии определени од пензиска основа во 
која не е влезен целосно или делумно личниот до-

ход односно основицата на осигурувањето од 1978 
година, сразмерните делови на пензиите остварени 
врз основа на меѓународни конвенции за социјално 
осигурување до 31 декември 1978 година за осигу-
рениците чие последно вработување било во стран-
ство, како и исклучително признаените пензии спо-
ред член 27 и 44 од Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување до 30 јуни 1978 година. 

Привремените пензии определени според член 
38 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија се зголему-
ваат за 14% со тоа што така зголемената пензија 

х не може да биде повисока од граничниот износ на 
најниското пензиско примање. 

Пензиите на борците од НОВ од пред 9. IX. 
1943 година определени од гарантираната пензиска 
основа во смисла на член 38 став 4 односно член 
42 став 2 од Законот за основните права од пен-
зиското и инвалидското осигурување (понатаму: 
Законот за основните права) се зголемуваат за 14%, 
ако тоа зголемување за корисникот е поповолно од 
усогласувањето според одредбите на член 42 став 
2 од Законот за основните права со примена на про-
секот на личните доходи на работниците остварен 
во Југославија за 1978 година зголемен за 6%. 

Ш 
Паричниот надоместок за телесно оштетување 

како и материјалното обезбедување и привремениот 
надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат 
на усогласување по член 99 од Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија се зголемуваат за 14%. 

Основата од која се одредува висината на парич-
ниот надоместок за телесно оштетување во 1978 го-
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дина се зголемува за 14% и од 1 јануари 1979 
година изнесува: 

а) за телесно оштетување настанато по несре-
ќа на работа или професионално заболување 
1.368,00 динари, 

б) за телесно оштетување настанато по болест 
или повреда надвор од работа 957,60 динари. 

I V 
Како основица за определување износот на зго-

лемувањето на пензиите и другите примања спо-
ред точка П и Ш став 1 од оваа одлука служи из-
носот на пензијата без заштитниот додаток, односно 
износот на другите парични примања што на корис-
никот му следувал за месец декември 1978 година, 
не земајќи го предвид зголемувањето според Одлу-
ката за вонредно усогласување на пензиите и дру-
гите примања според порастот на трошоците на 
животот во 1978 година. 

V 
Зголемувањето по оваа одлука припаѓа од 1 ја -

нуари 1979 година и се смета за аконтативно зго-
лемување на пензиите и другите парични примања 
заради порастот на просечните трошоци на живо-
тот со тоа што дополнително ќе се изврши соодвет-
на корекција на усогласувањето ако според конечно 
утврдениот индекс на движењето на просечните 
трошоци на животот во 1978 година во однос на 1977 
година се покаже разлика повеќе од 0,5%. 

АКО процентот на разликата биде понизок од 
0,5%, тој износ ќе се засмета при усогласувањето 
на пензиите со движењето на просечните трошоци 
на животот во 1979 година. 

V I 
На пензиите зголемени според одредбите на оваа 

одлука се додава износот на заштитниот додаток 
определен според одредбите на соодветната одлука. 

V I I 
Усогласувањето на пензиите и другите примања 

според оваа одлука ќе се изврши по службена 
должност, без донесување на решение. 

V I I I 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 01-2254/1 
14 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

368. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРИ" бр. 46/72, 36/76 и 42/77) и член 125 
од Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 

ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање за определување на заштитниот додаток на 
пензиите, почнувајќи од 1 јануари 1979 година, се 
утврдува во износ од 2280 динари. 

П 
Определувањето на новиот износ на заштитниот 

додаток според граничниот износ на најниското пен-
зиско примање од претходната точка на оваа одлу-

ка на корисниците на пензија кои имаат право на 
таков додаток на ден 1 јануари 1979 година ќе го 
изврши Стручната служба на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија по службена долж-
ност, без донесување на писмени решенија. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ" а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 2255/1 
14 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

369. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 46/72, 36/76 и 41/77), и 
член 26 став 2 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73 и 28/74), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 14 декември 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 

1979 ГОДИНА 

I 
Најнискиот износ на пензиите за 1979 година 

изнесува 1200 динари. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 01-2256/1 
14 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

370. 
Врз основа на член 149 од Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/72 и 36/76), а во врска со член 
46 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње („Службен весник на СРМ" бр. 42/77) и член 203 
став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
ја („Службен весник на СРИ" бр. 28/73, 28/74 и 
45/76), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на. пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на 14 де-
кември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС 
ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Се продолжува важноста на Одлуката за стап-

ката на основниот придонес за пензиско и инва-
лидско осигурување за 1978 година, бр. 01-2042/1 од 
19 декември 1977 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 46/77, и за 1979 година. 
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П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1979 година. 

Бр. 01-2257/1 
14 декември 1978 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, е. р. 

371. 
Врз основа на член 149 став 5 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72), член 45 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 42/77) и член 203 став 1 точка 6 
од Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Собрание-
то на Самоуправната интересна заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 14 декември 1978 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПО-
КРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО НАСТАНАЛЕ ВО ВРС-

КА СО ИНВАЛИДНОСТА НАД УТВРДЕНИОТ 
ПРОСЕК ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Важноста на Одлуката за стапките на додат-

ниот придонес за инвалидско осигурување за по-
кривање на трошоците на инвалидското осигурува-
ње што настанале во врска со инвалидноста над 
утврдениот просек' за 1978 година, бр. 01-2045/1 од 
19 декември 1977 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ" број 46/77 и 11/78, се продолжува и за 
1979 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник^на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1979 година. 

Бр. 01-2258/1 
14 декември 1978 година Претседател, 

Скопје Лилјана Манева, е. р. 

372. 
Врз основа на член 149 став 4 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 46/72), член 45 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/77) и член 203 
став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 28/73, 28/74 и 
45/76), Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, на седницата одржана на ден 14 
декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА СТАПКИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС 
ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ШТО СЕ 

СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 1979 
ГОДИНА 

I 
Важноста на Одлуката за стапките на додат-

ниот придонес за стажот на осигурувањето што се 
смета со зголемено траење за 1978 година, бр. 

01-2044/1 од 19 декември 1977 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 46/77, се продолжува 
и за 1979 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1. 
јануари 1979 година. 

Бр. 01-2259/1 
14 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

373. 
Врз основа на член 45 став 1 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 42/77), член 203 став 1 точка 19 и 
член 246 од Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 14 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА 
КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

1979 ГОДИНА 

I 
За закрепнување на корисниците на пензија и 

на определени права од инвалидското осигурување 
за 1979 година се обезбедуваат средства по стапка 
од 2»/о. 

П 
Како основица за пресметување ќе служи вкуп-

ниот износ на исплатените пензиски примања и 
исплатениот надоместок на материјалното обезбеду-
вање во врска со професионалната рехабилитација 
и привремениот надоместок во врска со вработу-
вањето, освен додатокот за помош и нега. 

Ш 
Со посебен општ акт на Самоуправната Инте-

ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија ќе се изврши распределба 
по основните заедници на пензиското и инвалид-
ското осигурување на средствата од став I на оваа 
одлука според бројот на корисниците на пензија 
и определени права од инвалидското осигурување 
на подрачјето на основната заедница, а во Основ-
ната заедница — Скопје да бидат обработена и ко-
рисниците на пензија чие место на живеење е во 
друга социјалистичка република или покраина. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја -
нуари 1979 година. 

Гр. 01-2230/1 
14 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 
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374. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за измени 

и дополнување на Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 28/74), Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 14 декември 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКО-

ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
Илија Бошков, од Скопје* повторно се именува 

за секретар на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 01-2263/1 
14 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА 
ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

375. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од За -

конот за Самоуправната интересна заедница за за-
штита од градобијност („Службен весник на СРМ" 
бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за заштита 
од градобијност, на седницата одржана на ден 20. 
ХП. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Член 1 
Републичката самоуправна интересна заедница 

за заштита од градобијност ги утврдува следните 
придонеси што ги плаќаат и тоа: 

1. Основните организации на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници во 
областа на земјоделството по стапка 1% од дохо-
дот остварен од земјоделска дејност намален за 
пресметаните законски и договорни обврски, освен 
данокот на доход; 

2. Работните луѓе што вршат земјоделска деј -
ност со средствата на трудот над кои постои право 
на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по 
стапка од 1,5% на личниот доход од земјоделска 
дејност (катастарски приход); 

3. Заедницата за осигурување имоти и лица 
„Македонија" — Скопје и Заедницата за осигуру-
вање имоти и лица „Дунав" — Деловница Скопје, 
плаќа придонес по 30 динари од осигуран хектар 
обработлива површина (посеви и плодови) во 1979 
година; 

4. Сојузот на Здружението на тутунопроизводи-
телите на СР Македонија плаќа придонес по 30 ди-
нари според опфатените површини од тутун во 1979 
година. 

Член 2 
По однос на пресметувањето и уплатувањето, 

застареноста и наплатата на придонесот на Заед-
ницата ќе се применуваат соодветните одредби од 

Законот за данокот на доход на организациите на 
здружениот труд и одредбите од Законот за да-
ноците на граѓаните. 

Член 3 
Во 1979 година ќе биде донесена Програма за 

комплетирање и осовременување на системот за 
заштита од градобијност во СР Македонија. 

Во 1979 година ќе се донесе Самоуправна спо-
1одба за финансирање на реализацијата на Програ-
мата за комплетирање и осовременување на Систе-
мот за заштита од градобијност во СР Македо-
нија. 

Во спогодувањето ќе учествуваат Републичката 
самоуправна интересна заедница за заштита од гра-
добијност и сите останати чинители во Републиката 
заинтересирани за развојот на Системот за заштита 
од градобиј ност. 

Во 1979 година Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за заштита од град обиј ност ќе за-
почне од своите приходи да издвојува наменски 
средства за инвестиции како свое учество во ф и -
нансирањето на програмата за комплетирање и осо-
временување на Системот за заштита од градобиј-
ност во СР Македонија. 

Приходите кои ќе ги остварува Републичката 
самоуправна интересна заедница за заштита од 
градобијност почнувајќи од 1979 година, од подрач-
јата каде Системот за заштита од градобијност се 
уште не е изграден и организиран, Заедницата ќе 
ги намени првенствено за изградување — компле-
тирање на Системот за заштита од градобијност на 
тие подрачја. Ова наменско издвојување на инве-
стиционите средства посебно за небранетите подрач-
ја ќе се врши се додека Системот за заштита од 
градобијност не биде изграден и организиран на 
тие подрачја. 

Наменското издвојување на средствата за ком-
плетирање и осовременување на Системот за за-
штита од град обиј ност ќе биде дефинирано со 
финансиските планови и програмите за инвести-
ции кои за секоја година посебно ќе ги донесува 
Собранието на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за заштита од градобијност. 

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

сувањето а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 78/11 
22 декември. 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

Трајче Кошевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО —- ГЕВГЕЛИЈА 

376. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вањето и осигурувањето во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 
17 точка 5 од Статутот, на Општинската заедница 
на вработувањето — Гевгелија, а во согласност со 
Соборот на здружениот труд на Собранието на оп-
штината од 7. 12. 1978 година, Собранието на ОЗВ, 
на седницата одржана на 9. 09. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАКАЊЕ НА ПРИ-
ДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ НО-

ЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Организациите на здружен труд за своите ра-

ботници, работните луѓе што вршат дејност со ли-
чен труд и со средства во сопственост на граѓаните, 
за работниците вработени ка ј нив и за себе ако 
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и самите обврзници на придонесот, како и југосло-
венските работници вработени во странство кои се 
обврзници на придонесот се ослободуваат од пла-
ќање придонес за вработување за месеците ноем-
ври и декември 1978 г. 

Член 2 
Оваа рдлука влегува во сила откако ќе даде 

согласност Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на општината Гевгелија, а ќе се применува 
од 1. 11. 1978 година. 

Претседател, 
Петар Танчев, е. р. 

Бр. 02-421 
9 ноември 1978 година 

Гевгелија 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Пред овој суд се води спор за утврдување пра-
во на сопственост на стан во Скопје, нас. „Карпош 
IV" згр. А-6/1-15, по тужбата на тужителот Васил 
Џороски од Скопје, нас. „Карпош IV", згр. А-6, 
влез 1, стан 15 против Благоја Бошковски, работ-
ник од Скопје, сега со непознато место на живе-
ење. 

Бидејќи тужениот е со непознато место на жи-
веење му е поставен привремен старател адв. Гли-
гор Дончевски од Скопје, ул. „Питу Гули" бр. 70 
кој ќе го застапува тужениот во овој спор се до-
дека тужениот или неговиот полномошник не се 
појави пред судот. 

Од Општинскиот суд во Скопје, П. бр. 1739/78. 
Г«Ч (104) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред овој суд се водат оставински постапки за 
расправање на оставниците на следните остави-
те ли: 

1. Ристески ѓорѓов Петко, бивш од Крушевица, 
заведен под О. бр. 31/1976 година; 

2. Божиновска Стојан Божна, бивша од При-
леп, заведена под О. бр. 307/77 година; 

3. Рашковска Митрева Божана, бивша од село 
Полчиште, заведена под О. бр. 131/75 година; 

4. Старчеве™ ѓорѓиев Трајко, бивш од село 
Витолиште, заведена под О. бр. 231/77 година; 

5. Трајкоски Дамчев Петко, бивш од е. Пеш-
тани, заведена под О. бр. 127/77 година; 

6. Прдевски Ристев Ѓоре, бивш од село Ви-
толиште, заведена под О. бр. 305/77 тодина; 

7. Ристеска Димитриова Пера, бивша од село 
Крушевица, заведена под О. бр 314/77 година; 

8. Мицевски ѓорѓи, бивш од Прилеп, заведена 
под О. бр. 126/75 г; 

9. Најдоски Мирче Милан, бивш од село Топ-
лица, заведена под О. бр. 284/1976 година; 

10 Малческа Стојанова Нада, бивша од село 
Ерековци, заведена под О. бр. 330/75 година. 

Се повикуваат сите наследници од втор и трет 
наследен ред да се јават во овој или било кој 
општински суд за да дадат наследнички изјави, 
во рок од една година од објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ". Во спротивно 
оставините ќе цреминат во општествена сопстве-
ност, согласно член 230 од ЗН. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Прилеп. (94) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води спор за оспорување на 
татковство по тужба на малолетниот Сашо Ар-
совски од Куманово, застапуваи од Симоновски 
Томислав, адвокат од Куманово, како старател про-
тив тужените Сунчица Петковска од Куманово и 
Сталин Петковски од Куманово, а сега на при-
времена работа во Западна Германија со непозна-
тата адреса на живеење. Вредност на спорот 500 
динари. 

Се повикува тужениот Сталин Петковски во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави пред Општинскиот суд во Куманово. Доколку 
не се јави во определениот рок ќе му биде поста-
вен привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 
1108/1978 година. (95) 

ОПШТИНСКИОТ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води постапка за развод на 
брак меѓу тужителот Бејтула Мифтари од Тетово, 
ул. „Благоја Тоска" бр. 244, против тужената Дра-
гица Алибашиќ од село Бегунце, општина Битола, 
а сега со непознатата адреса. 

Се повикува тужената Драгица Алибашиќ од 
село Бегунце во рок од 30 дена да се јави пред 
Општинскиот суд во Тетово и достави точна адре-
са или да определи свој полномошник. До колку 
во рок од 30 дена не се јави, судот ќе и определи 
привремен старател кој ќе се јави пред судот и 
ќе ги штити нејзините интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово. П. бр. 1 9 1 / 7 8 
год. (100) 

Пред овој суд се води спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Кадрије Атиџе од село 
Желино, против Зејнула Кадрија од село Требош: 
Вредност на спорот е 2.000 динари. 

Бидејќи тужениот е отселен т.е. се наоѓа на 
работа во странство со непозната адреса, се по-
викува во рок од 30 дена од огласувањето да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово или да опре-
дели свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му 
постави привремен старател кој ќе ги штити него-
вите интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 1058/1978 
година. (101) 

Пред овој суд е заведен предлог за утврду-
вање на станарско право од страна на предлага-
чот Бајрам Амет од Тетово, ул. „Солунска" бр. 1 
против противничката Ана Шабани од Книн, ул 
„Маршал Тито" бб, а сега со непозната адреса во 
странство. 

Се повикува противничката Шабани Ана во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово, да достави 
точна адреса или да определи свој полномошник 
кој ќе ги штити нејзините интереси. Во спротивно, 
О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово ќе и постави привре-
мен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово. Р. бр. 386/76 
година. (96) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужител ката Надије 
Керими од село Шемшово, против тужениот Ме-
дии Камбера Хасан од село Палатица, сега со не-
позната адреса во Западна Германија. 

Се повикува тужениот Медии Камбера Хасан 
од село Палатица да се јави во рок од 30 дена 
пред судот, да достави адреса или да одреди пол-
номошник кој ќе го застапува по овој спор. Во спро-
тивно ќе му биде поставен привремен старател 
од Центарот за социјални работи кој ќе ги штити 
неговите права и интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П . бр. 16/78. (97) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

Пред овој суд се заведени предмети за надо-
мест на експроприран имот, Р. бр. 111, 115, 132, 135, 
144, 145 и 146/75 година, во кои каќо поранешни 
сопственици се лицата: Жерновски Рафе, Клобо-
чишки Трајчев Павле, Ина девски Танчев Инаде, 
Павловски Киро, Бањишкл Лефко, Аговски Мирко 
и Мариновски Митре, поранешни жители на гра-
дот Дебар, сега со непозната адреса, а корисник 
на експропријацијата е ООЗТ ХЕ „Шпиле" — Де-
бар. -

Се повикуваат споменатите лица — поранешни 
сопственици, да се јават на овој суд во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас. Доколку не 
се јават во определениот рок, ќе им биде поставен 
привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Дебар, 8. XI. 1978 го-
дина. (98) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II 
Општинскиот суд Скопје И објавува дека бари-

раниот чек серија бр. 0766585, на 4.000,00 динари, 
подигнат за потрошувачки кредит — индустриска 
стока од Стопанската банка — Скопје, по партија 
бр. 01-33791/37, на име Буцевски Павле, со стан 
на ул. „Ѓорѓи Димитров", кула 10, П влез бр. 16 
од Скопје, се амортизира бидејќи е изгубен. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 370 од 11. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1054-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Градеж -
но-молерско-фарбарска занаетчиска задруга „Ново 
Скопје", Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Мариов-
ска" бб, со следните податоци: Задругата води 
единствено книговодство и изготвува единствена 
завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 1. VII. 1966 година. 

Основачи на задругата се: Кузмановски Круме 
Перо од Скопје, ул. „Панајот Гиновски" бр. 11-6, 
Ѓорче Петров; Тошевски Димо Радован од Скопје, 
ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 9-д; Н И К О Л О В С К И Васил 
Ристо од Скопје, ул. „Сердарот" бб, е. Драчево; Ди-
мовски Петар Милан од Скопје, населба „Козле", 
кула 14, стан 6; Николовски Коста Јован, ул. „Сер-
дарот" бб — е. Драчево, Скопје; Јордановски Кру-
ме Васил од Скопје, ул. „Жданец" бр. 37-а; Шија -
ковски Стојан Алексо од Скопје, ул. „Тодор Чен-
гов" бр. 184; Гишев ѓорѓи Трајко од Скопје, ул. 
„518" бр. 89; Илиевски Јован Ристо од Скопје, „Но-
воселски пат" бб и Стојановски Пеце Трајче, ул. 
„Коруевска" бр. 16 — е. Драчево, Скопје. 

Дејност: изведува градежно-молерско-фарбар-
ски работи од доменот на градежната и молеро-
фасадерската струка. 

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

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите во височина на двократниот износ од здру-
жениот влог, кој изнесува 500,00 динари. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Димовски Милан, директор, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
370/1975 година. (412) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1114 од 8. IX. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1051-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Електроинсталатерска меха-
н и ч а р е ^ услужна задруга „Напон", Ц. О., со се-
диште во Скопје, ул. „221" бр. 6, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник на задру-
гата лицето Тушевски Борис, в. д. директор, а се 

запишува како нов застапник лицето Тунтевски 
Борис, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1114/1976 година. (414) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 155 од 18. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1058-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Земјодел-
ско стопанство „Геопланета", Ц. О., со седиште во 
Скопје, на ул. „Алија Авдовиќ" бб, населба Синѓе-
лиќ, со следните податоци: Работната организација 
води единствено книговодство и изготвува единст-
вена завршна сметка. 

Дејност: производство на земјоделски, лозарски, 
овоштарски, градинарски и други земјоделски про-
изводи на сопствена површина и организирање на 
такво производство во кооперација со индивидуал-
ните производители и стопански организации; врши 
доработка (сортирање-пакување), преработка и 
складирање на земјоделски и добиточни производи 
од сопствено производство во кооперација со инди-
видуалните земјоделски производители и откупени 
од индивидуалните и други производители; органи-
зира и дава стручна помош во производството на 
сите видови земјоделски производи по пат на до-
говарање; врши услуги во заштита од болести и 
штетници на земјоделско и добиточно производст-
во, како и добиток на индивидуалните производи-
тели и стопански организации; врши откуп на сите 
видови земјоделски и добиточни производи од ин-
дивидуалните производители и стопански органи-
зации и обезбедува пласман и продажба на истите 
на големо и мало на територијата на СФРЈ; врши 
снабдување на членовите-кооперанти и други кон-
суматори со сите видови репродукциони материјали, 
добиточна храна и заштитни средства; врши услуги 
со земјоделски машини на индивидуалните про-
изводители и стопански организации; врши снаб-
дување на членовите-кооперанти и други консу-
матори со прехранбени, индустриски, колонијални 
и други стоки за широка потрошувачка. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Илија Томовски, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
155/1975 година. (411) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1198 од 7. XI. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1055-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето на ОЗТ 
Молеро-фарбарска, градежно-занаетчиска задруга 
„Идеал", Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Веселин 
Маслеша" бб, со следните податоци: Досегашното 
седиште-адреса на задругата, на ул. „Веселие Мас-
леша" бб, се менува, така што во иднина ќе гласи: 
Молеро-фарбарска, градежно-занаетчиска задруга 
„Идеал", Ц. О., Скопје, ул. „Лазо Личеновски" бр. 
58, барака на Рекреативен центар „Кале". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1198/1975 година. (408) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1620/74 од 22. IV. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1060-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Гра-
дежно-занаетчиска задруга „Победа", Ц. О., со се-
диште во Скопје, ул. „Загребачка" бб, со следните 
податоци: Задругата води единствено книговодство 
и единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со договор на задруга-
рите од 17. I. 1968 год. 

Основачи се: Атанасовски П. Крсто; Гоце Рас-
тов Димко; Манчевски Д. Александар; Насков Сто-
јан Томе; Николовски Божидар; Оташковски Мла-
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ден Драги; Петрески Јордан Пројко; Поцевски Ста-
менков Благоја; Садики Невзата Енвер и Стојанов 
А. Душко. 

Дејност: вршење на градежни и градежно-за-
наетчиски работи, се во целост со градежната деј-
ност. 

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

За обврските на задругата одговараат задру-
гарите во височина на двократниот износ од здру-
жениот влог кој изнесува 500,00 динари. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Вранеш Јовета — директор, без ог-
раничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1620/74/1975 година. (419) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 755 од 28. VIII. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1079-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Централ-
но основно-училиште „Вера Јоциќ", С. О., со седиш-
те во Скопје, Маџари I, со следните податоци: Ра-
ботната организација води единствено книговодство 
и изготвува единствена завршна сметка. 

Работната организација е настаната со поделба 
на Централното основно училиште „Наум Наумов-
ски Борче" — Маџари I, Скопје на две работни 
организации согласно одлуката на Советот, бр. 294 
од 27. XI. 1973 година и решението за дадена сог-
ласност за поделба, бр. 25199/1 од 26. XII. 1974 го-
дина донесено на Собранието на општината на град 
Скопје. 

Дејност: општо основно образование и воспи-
тание. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување на работната 
организација е Стој невски Драган, директор, без 
ограничување. 

чЛица овластени за потпишување се Стој невски 
Драган, директор, без ограничување, Лазаревски 
Горѓи, режисер-домаќин, ограничено и Деспотова 
Љубинка, секретар, ограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
755/1975 година. (422) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 458 од 6. V. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1066-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Ѕидаро-
фасадерска и молеро-фарбарска задруга „Неимар", 
Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" 
бб, со следните податоци: Задругата води единст-
вено книговодство и изготвува единствена заврш-
на сметка. 

Задругата е основана на 10. VII. 1972 година. 
Основачи на задругата се: Доневски Велјан — 

ВКВ ѕидар, ул. „980" бр. 129-6, Скопје; Станоевиќ 
Цветан — КВ молер, ул. „890" бр. 13, Скопје; Зе-
ковиќ Мило — КВ молер, ул. „М. Чаков" бр. 7, 
Скопје; Атанасовски Борис — ВКВ молер, ул. „758" 
бр/"8/11-12, Скопје; Чанкуловски Кирил — ВКВ мо-
лер од село Љубанци, Скопско; Даутовски Цветко 
— ВКВ молер од село Кучевиште, Скопско; Ди-
мовски Вељко — КВ молер, ул. „С. Ковачевиќ" бр. 
3, Скопје; Цветановски Петар — КВ молер, ул. 
„Савска" бр. 4, Скопје; Марковиќ Милутин, ВКВ 
молер, ул. „43 бис" бр. 20, Скопје и Шакир Абдиле-
кер — ВКВмолер од село Сарај, Скопско. 

Дејност: ѕидаро-фасадерска и молеро-фарбар-
ска. | 

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

За обврските на задругата емчат задругарите 
во висина на петкратниот износ од здружениот 
влог, кој изнесува 500,00 динари. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Гого Миомир, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
458/1975 година. (421) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 72 од 10. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1052-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Занает-
чиско-услужна задруга по водовод и парно греење 
„Центровод", Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Ду-
жонска" бр. 6, со следните податоци: Задругата 
води единствено книговодство и изготвува единст-
вена завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 13. VII. 1971 година. 

Основачи на задругата се: Апостолов Томислав, 
Атанасов Јован, Мрмевски Тодор, Трифунов Сре-
тен, Огњановски Јован, Дворжак Велимир, Димчев 
Благоја, Богоев Митре Боцевски Мице, Манчевски 
Добре и Андреевски Томислав. 

Дејност: инсталатерска за водовод, гасни пос-
т р о ј а и канализација, како и инсталатерска за 
централно греење и за аклиматизација. 

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

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите во височина на десеткратниот износ од здру-
жениот влог кој изнесув 300,00 динари. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Добре Манчев, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
72/1975 година. (423; 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1588/74 од 9. IV. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1049-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Бравар-
ска услужна задруга „11 Октомври", Ц. О., со се-
диште во Скопје, ул. „Веселин Маслеша" бб, Кар-
пош I, со следните податоци: Задругата води един-
ствено книговодство и изготвува единствена заврш-
на сметка. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 4. VI. 1972 година. 

Основачи на задругата се: Костовски Андреја, 
ул. „Осло" бр. 18 — Скопје; Настевски Живко, ул. 
„Руѓер Бошковиќ" бр. 8 — Скопје; Савески Зако, 
зграда 15, влез 1/9 — Чаир, Скопје; Каранфилов-
ски Аритон, ул. „29 Ноември" бр. 55, Скопје; По-
повска Блага, ул. „Рузвелтова" бр. 51-а; Скопје; 
Бафтијари Сатки, ул. „154" бр. 10 — Скопје; Нас-
тевски Воислав, ул. „Вера Јоциќ" бр. 128, Скопје; 
Ристо Ѓешовски, ул. „479" зграда 8, влез 1/6, Скоп-
је; Малјановски Мавле, ул. „890" бр. 349, Скопје и 
Цветковски Милан, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 147, 
Скопје. 

Дејност: ги врши сите видови производство и 
услуги од браварија на територијата на СФР Ју-
гославија. 

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

Основачите на задругата одговараат во висина 
на задолжителниот влог кој изнесува 2.000,00 ди-
нари. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Костовски Андреја, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1588/74/1975 година. (424) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1618/74 од 9. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр.2-1050-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Електро-
инсталатерска задруга „Елан", Ц. О., со седиште во 
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Скопје, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 2—4, со следните 
податоци: Задругата води единствено книговодство 
и изготвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со одобрение на Н. О. на 
Општината „Кале" — Скопје, бр. 5095/58 од 3. VI. 
1958 година. 

Основачи на задругата се: Петровски Велко од 
Скопје, ВКВ електроинсталатер, ул. „Партизански 
одреди" бр. 109, л. к. бр. 138254; Битровски Роки од 
Скопје, ул. „761" бр. 1, ВКВ електроинсталатер, л. к. 
бр. 10734 — Скопје; Перовски Киро од Скопје, ул. 
„Ѓорги Димитров", зграда 12/1-9, ВКВ електроинста-
латер, л. к. бр. 71514; Глигоровски Глигор од Скопје, 
ул. „706" бр. 7, ВКВ електроинсталатер, л. к. бр. 
135545; Лепчевски Бошко од Скопје, ул. „Штросма-
јерова" бр. 21, Горче Петров; ВКВ електроинстала-
тер, л. к. бр. 119176; Божиновски Павле од Скопје, 
ул. „854" бр. бб н. Маџари, ВКВ електроинсталатер, 
л. к. бр. 100048, Аврамовски Драгутин од Скопје, 
ул. „Ѓ. Димитров" кула 10 1/15, ВКВ електроинста-
латер, л. к. бр. 14088; Трајковска Санде од село 
Вујковци, Скопско, ВКВ елекгроинсталатер, л. к. 
бр. 319709; Колевски Глигор од Скопје, нас. „11 Ок-
томври", зграда А/1 6/23, ВКВ електроинсталатер, 
л. к. бр. 1187; Андреевски Темелко од Скопје, нас. 
Скопско Поле, е. Јурумлери, КВ електроинсталатер, 
л. к. бр. 106856. 

Дејност: ги изведува сите видови на електрич-
на инсталација за слаба и јака струја во земјата, 
громобранска инсталација, ги врши сите видови на 
услужни дејности за поправка и монтажа на тер-
мички уреди, радиоапарати, телевизори, појачала, 
звучници и др. 

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

За обврските на задругата во правниот промет 
со трети лица задругарот-основач одговара во ви-
сина на своето парично емство од 2.000 динари и 
тоа во рок од 2 години по престанокот на членст-
вото во задругата. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Петровски Велко, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Петровски 
Велко, директор, без ограничување и Петровски 
Киро, техничар во задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1618/74/1975 година. (425) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1103 од 6. X. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1087-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Градежен ф а -
култет, С. О. — Скопје, ул. „Раде Кончар" бр. 16, 
со следните податоци: води единствено книговодст-
во и изготвува завршна сметка. 

Работната организација е основана со одлука 
за поделба на Архитектонско-градежен факултет 
— Скопје, бр. 01-353/1 од 18. II. 1975 година и 28. 
X. 1975 година. 

Предмет на работењето е: настава од прв, втор 
и трет степен, научна дејност и примена на научно-
истражувачки^ резултати во практиката. 

Во правниот промет со трети лица истапува 
самостојно. 

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

Лице овластено за застапување е декан проф. 
инж. Драги Миладинов. Деканот е инокосен ра-
ботоводен орган којшто ја организира наставата, 
научно-истражувачката и применувачката работа и 
е одговорен за спроведување на одлуките на орга-
ните на самоуправувањето и се грижи за целокуп-
ното работење на Факултетот. 

Лица овластени за потпишување се: декан проф. 
инж. Драги Миладинов и продекан проф. инж. 
Ангел Ангеловски. Деканот и продеканот се овлас-
тени за целокупното работење на факултетот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1103/1975 година. (428) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 84 од 10. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1053-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Занает-
чиска браварска задруга „4 Јули", Ц. О., со се-
диште во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" бр. 115, со 
следните податоци: Задругата води единствено кни-
говодство и изготвува завршна сметка. 

Задругата е основана со одобрение на општи-
ната Саат Кула бр. 03/1-7485 од 4. VII. 1960 година. 

Основачи на задругата се: Чакаров Стојан од 
село Волково, Скопско, л. к. бр. 329965; Мицевски 
Томислав од Скопје, ул. „ѓррѓи Димитров" бр. 13, л. 
к. бр. 63598; Бабачич Машо од село Љубин, Скоп-
ско, л. к. бр. 99507; Слезенков ѓорѓи од Скопје, ул. 
„1102" бр. 233-а, л. к. бр. 126451; Божиновски Си-
меон од село Брезица, Скопско, л. к. бр. 29624; Јо-
вановски Киро од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 
3-д, л. к. бр. 139860; Утковски Љубе од Скопје, ул. 
„142" бр. 13-а, л. к. бр. 144711; Симоновски Борис 
од Скопје, ул. „795" бр. 32, л. к. бр. 125300; Трпев-
ски Борис од Скопје, ул. „Киро Фетак" бр. 15, нас. 
Драчево, л. к. бр. 70744; Петрушев Ангел од Скоп-
је, ул. „256" бр. 52, л. к. бр. 55092. 

Дејност: вршење на сите браварски работи а 
посебно: изработка и поправка на стари и нови 
брави, катанци, клучеви, изработка и поправка на 
печки, сите работи од градежна и домашна брава-
р а а. 

Во правниот промет со трбти лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Основачите на задругата одговараат и емчат за 
обврските на задругата во правниот промет со тре-
ти лица до висина на задолжителниот задружен 
влог. 4 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Чакаров Стојан, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Чакаров 
Стојан, без ограничување и Стојановски Владимир. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
84/1975 година. (426) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 367 од 17. V. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 1188-00, го запиша во судскиот 
регистар престанокот на Градежниот факултет 
Ц. О. — Скопје, ул. „Раде Кончар" бр. 16, со след-
ните податоци: Се запишува престанокот на Гра-
дежниот факултет — Скопје, ул. „Раде Кончар" 
бр. 16, поради здружување со други работни орга-
низации во нова работна организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
367/1977 година. (434) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 368 од 17. V. 1977 година, на регис-
тарска влошка бр. 1086-00-00 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Архитектонскиот 
факултет, Ц. О. — Скопје, ул. „Раде Кончар" бр. 
16, со следните податоци: Се запишува престанокот 
на Архитектонскиот факултет — Скопје, поради 
спојување со други работни организации во нова 
работна оргнизација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 368/1977 година. (436)" 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот округли печат под назив: „Земјо-

делско индустриски комбинат „Винојуг" се огла-
сува за неважен. (1578) 

Загубениот округли печат под назив: „Месна 
заедница е. Кучково — општина Карпош" се огла-
сува за неважен. (3369) 

Загубените округли печат и штембил под на-
зив: „Културно уметничко друштво „Китка" — 
Драчево — Скопје" се огласуваат за неважни. 

(3576) 
Загубениот округли печат под назив: „Општин-

ски одбор на месните заедници — Струга" се огла-
сува за неважен. (3801) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Чек А4023754 на износ од 1.100,00 динари, изда-
ден од „Газела", Скопје, на име Ж Т О — Скопје. 

(3800) 
Барирани чекови за потрошувачки кредити под 

бр. 0626873 на 10.000 дин. и чек бр. 0626874 на 10.000 
дин., издадени од Стопанска банка — Основна бан-
ка, Титов Велес,, на име Панче Мијовски. (3895 

Пасош издаден од СВР — Кичево на име Цане 
Наумовски, е. Вранешница, Кичево. (498) 

Штедна книшка бр. 803-510-713, издадена од 
БЕО Банка — Београд — Основна банка, и два 
Залога од по 1.056,00 динари на истата штедна 
книшка, на име Вишеслав Јовиќ, ул. „Борко Та-
левски" влез II бр. 9, Скопје. (499) 

Образец број 743, МТ-332/1344, издаден од Сто-
панска банка — Здружена банка — Скопје, на из-
нос 30.622,46.— долари, на име Топилница за цинк 
и олово „ЗЛЕТОВО" Т. Велес. (3978) 

Образец бр. 743, ЉГ/332, издаден од Стопанска 
банка — Здружена банка — Скопје, на износ од 
53.468,85.— фунти, на име Топилница за цинк и 
олово „Злетово" — Титов Велес. (4072) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на Законот за изградба на инве-

стициони објекти („Службен весник на СРМ" 35/73) 
и Правилникот за начинот и постапката за отста-
пување на изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ" 24/74), Конкурсната ко-
мисија на ИГМ „8 Ноември" — Неготино, распи-
шува 

К О Н К У Р С 
(Јавно наддавање) 

за испорака и монтажа на следната опрема: 
— Колни млин: капацитет 15—19 м3/час; 
— Автоматски транспортен систем на вагони 

во тунел ски сушари — влез-излез; 
— Растовар на автоматика на сува стока и уто-

вар на тунелски вагони, капацитет 55.000.000 
еНФ-/2смени, 330 дена — сметковна единица 
е Б —12 (4 еНФ); 

— Растовар полуавтоматски на печена стока и 
пакетирање; 

— Комплетна тунелска печка со димензии 
2.5 а 2 х 73 м. 

Предност имаат тие фирми кои ќе понудат ком-
плетна опрема и за динари и увозен дел, и на ј -
прифатливи комерцијално-финансиски услови. 

Рок за поднесување понуди е 27. 01.1979 годи-
на. 

За евентуални детални појаснувања заинтере-
сираните да се обратат на тел: 220-721, Завод за 
унапредување на градежништвото и индустријата 
на СРМ — Скопје. (538) 

Врз основа на член 6 од Правилникот за на-
чинот и постапката за отстапување изградба на 
инвестициони објекти („Службен весник на СРМ" 
бр. 24/74), Сојузната царинска управа, Нови Бео-
град, булевар „АВНОЈ" 155, 

објавува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за отстапување изведување на работите при 
изградбата на новиот објект — Царинар-

ница Битола во Битола и тоа: 
— градежни и градежно-занаетчиски работи; 
— водоводна и канализациона инсталација; 

— електрична, телефонска и громобранска ин-
сталација; 

— инсталација за централно греење; 
— надворешни приклучоци за водовод, кана-

лизација, електрика и ПТТ; 
— надворешно уредување на теренот. 
Местото на градбата е во кругот на индустри-

ската зона во Битола. 
Ориентационата вредност на работите по ин-

вестиционо-техничката документација е 7.526,259,89 
динари. 

Рок за изведување на работите е 12 (дванаесет) 
месеци од денот на воведување на -изведувачот во 
работата, со тоа што понудувачите можат да по-
нудат и пократок рок, а што ќе има влијание врз 
изборот на понудувачот. 

Јавното наддавање ќе се одржи на 31.1.1979 
година во 12 часот во просториите на Царинарни-
цата „Битола" во Битола. Како краен рок за под-
несување на понудите се смета денот и часот на 
почнувањето на наддавањето. 

Лицитациониот елаборат со „посебните усло-
ви" може да се преземе во Царинарницата Битола, 
секој работен ден од 10—14 часот. 

Понудите што во Царинарницата Битола ќе 
стигнат по рокот одреден за поднесување на пону-
дите, ќе се сметаат за неблаговремено поднесени и 
нема да се земаат во разгледување. Понудите што 
не се дадени на лицитациониот елаборат, добиен 
од инвеститорот, ќе се сметаат како да не се под-
несени. 

Понудите за изведување на работите понуду-
вачите се должни да ги упатат до инвеститорот, 
адресирани на Царинарницата Битола. Понудите 
се доставуваат писмено во два запечатени омота 
„Понуда за јавно наддавање" и „Документација за 
јавно наддавање" со ознака не отворај. 

За резултатите на јавното наддавање инвести-
торот ќе донесе одлука во рок од 25 дена од одр-
жувањето на наддавањето, а за тоа писмено ќе ги 
извести учесниците. (533) 

Советот на 
ТЕХНОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на наставници во академски звања и 
асистенти и тоа: 
I. ВО ИНСТИТУТОТ ЗА НЕОРГАНСКА ХЕМИС-
КА ТЕХНОЛОГИЈА: 
1. Еден наставник за областа на неорганска сили-

к а т и технологија — подрачје прашкаста тех-
нологија; 

2. Еден наставник за областа на неорганска сили-
к а т и технологија — подрачје огноотпорни ма-
теријали; 

3. Еден наставник за областа на неорганска сили-
к а т а технологија — подрачје груба и фина ке-
рамика; 

4. Еден наставник за областа на неорганска базна 
технологија — подрачје теоретски основи; 

5. Еден наставник за областа на неорганска базна 
технологија — подрачје соли и ѓубрива. 

II. ВО ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИСКО И КОН-
ТРОЛНО ИНЖЕНЕРСТВО: 
1. Еден наставник за областа на хемиско инженер-

ство — подрачје феномени на пренос. 
III. ВО ИНСТИТУТОТ ЗА ТЕКСТИЛ И ТЕК-
СТИЛНИ ВЛАКНА: 
1. Еден помлад асистент од областа текстил — 

подрачје испитување на текстил и контрола на 
квалитетот. 

У С Л О В И : 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Законот за високото образование 
на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на на-
ставници и соработници на Факултетот. 
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Кон пријавите кандидатите да придржат: препис 
од дипломата за завршено образование, биографи-
ја, список на стручните односно научните трудови 
и по примерок од трудовите. 
Конкурсот е отворен 30 дена сметајќи од денот на 
објавувањето. 
Кандидатите, пријавите можат да ги доставуваат 
секој работен ден во архивата на Факултетот или 
преку пошта, во наведениот рок. (535) 

Советот на Вишата земјоделска школа — Струмица 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на наставници по предметите Хе-
мија и Општонародна одбрана. 

Услови: 
Условите за реизбор се предвидени во Зако-

нот за високото образование на СРМ и со Статутот 
на Школата. 

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот 
на Школата, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. (534) 

СОДРЖИНА 
Страна 

548. Резолуција за политиката на оствару-
вањето на Ошшествениот план на Со-
цијалистичка Република Македонија за 
периодот од 1976 до 1980 година во 1979 
година — — _ — — — — — — 1089 

549. Одлука за избор на членови на Советот 
на Републиката— — — — — — — 

550. Одлука за именување потпретседател на 
Републичкиот комитет за туризам — — 1097 

551. Одлука за именување потпретседател на 
Републичката комисија за културни врс-
ки со странство — — — — — — 1097 

552. Одлука за разрешување и именување 
генерален директор на Службата на оп-
штественото книговодство во Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 1097 

553. Програма за намени од посебен опште-
ствен интерес во областа на водостопан-
ството во 1979 година — — — — — 1098 

554. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ — Институт за економика 
и организација, на земјоделството во де-
лот со кој се уредува одлучувањето за 
остварување на заедничките цели, доне-
сувањето на програмите за развој на 
научноистражувачката работа и потвр-
дувањето на изборот во научни и струч-
ни звања — — — — — 

555. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на ООЗТ — Биолошки факултет — 
Скопје, во делот со кој се уредува ре-
жимот на запишување на студии и уче-
ството на студентите и претставниците 
на општествената заедница во самоуп-
равувањето — — — — — — — 1099 

556. Одлука за потврдување на Статутот на 
Самоуправната интересна заедница за 
економски односи со странство — Скопје 1099 

557. Одлука за утврдување на вкупниот из-
нос на девизите за потребите на Репу-
бликата и на општините во 1979 година 1099 

558. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на стапката на при-
донесот од личен доход од работен од-
нос за обезбедување средства на Репу-
бличката самоуправна интересна заед-

— — 1099 

ница за основно образование во 1979 го-
дина — — — — — — — — — 1100 

559. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за утврдување на фиксниот износ 
и стапката на придонесот за старосното 
осигурување на земјоделците за 1979 го-
дина — — — — — — — — — 1100 

560. Одлука за утврдување на составот на 
Републичкиот совет за односи со стран-
ство — — — — — — — — — 1100 

561. Одлука за изменување на Одлуката за 
распоредување на девизите утврдени за 
потребите на Социјалистичка Република 
Македонија за 1978 година — — — — 1101 

562. Одлука за намалување на стапките на 
задолжителниот заем за обезбедување 
на постојани средства на Фондот на фе-
дерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини 
во периодот од 1976 до 1980 година, во 
1978 година — — — — — — — — 1101 

563. Решение на Извршниот совет, број 
23-327/49 од 15. XI. 1978 година — — — 1101 
Општествени договори и самоуправни 

спогодби 
366. Општествен договор за изменување и 

дополнување на Општествениот договор 
за здружување на средствата за развој 
на електро-енергетиката во Социјалис-
тичка Република Македонија за перио-
дот од 1976 до 1982 година — — — — 1102 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Скопје 
367. Одлука за аконтативно усогласување на 

пензиите и другите парични примања со 
порастот на просечните трошоци на жи-
вотот во 1978 година — — — — — 1103 

368. Одлука за граничниот износ на најнис-
кото пензиско примање за 1979 година 1104 

369. Одлука за најнискиот износ на пензиите 
за 1979 година — — — — — — — 1104 

370. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапката на основниот при-
донес за пензиско и инвалидско осигу-
рување за 1979 година — — — — — 1104 

371. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките на додатниот при-
донес за инвалидско осигурување за по-
кривање на трошоците на инвалидското 
осигурување што настанале во врска со 
инвалидноста над утврдениот просек за 
1979 година — — — — — — — 1105 

372. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за стапките на додатниот при-
донес за стажот на осигурувањето што 
се смета со зголемено траење за 1979 го-
дина — — — — — — — — — Ц05 

373. Одлука за висината на стапката за обез-
бедување на средства за закрепнување на 
корисниците на пензија и определени 
права од инвалидското осигурување за 
1979 година — — — — —, — — — Ц05 

374. Одлука за именување секретар на Са-
моуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на 
Македонија — — — — — — — ноб 

375. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесот за заштита од градобијност 1106 
Гевгелија 

376. Одлука за ослободување од плаќање на 
придонес за вработување за месеците 
ноември и декември 1978 година — — 1106 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пoшт. 
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 


