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97. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1974 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за Републичкиот буџет 
за 1974 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот ообор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
29 март 1974 година. 

Број 03-791 
30 март 1У74 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1974 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 

Републичкиот буџет за 1974 
година содржи вкупно приходи 2.370.477.000 дин. 

Од тоа: 

— за распределба на посеб-
ниот дел на буџетот 

— за други потреби на Ре-
публиката — нестопански инве-
стиции 

2.249.827.000 дин. 

120.650.000 дин. 

Член 2 
Од остварените приходи од основниот данок 

на промет на производи и услуги, по издвојувањето 
на делот утврден за намирување на потребите на 
федерацијата во висина од 82% од приходите од 
основниот данок на промет на производи, за пр-
вите три месеци од 1974 година, ќе се издвојува 
21,25°/о за Општата заедница на образованието. 

Член 3 

Од остварените приходи од основниот данок 
на промет на производи и услуги, наплатени по 
тарифен број 1 од Тарифата на основниот данок 
на промет, ќе се издвојува 4%> за создавање сред-
ства за заедничка основа за проширена репродук-
ција во земјоделството во 1974 година. 

Член 4 

Од остварените вкупни приходи на Републич-
киот буџет за 1974 година намалени за износот ут-
врден за општи и наменски дополнителни сред-
ства на општините, за придонесот за намирување 
на потребите на федерацијата и за средствата из-
двоени на посебна сметка за нестопански инвести-
ции, се издвојува 1°/о во Резервниот фонд на СР 
Македонија. 

Член 5 

Од средствата за распределба во посебниот дел 
на буџетот се издвојува: 

— за стимулирање на таленти-
р а н а т а на младите 118.000 дин. 

— за унапредување на култур-
ните дејности 1.637.000 дин. 

— за унапредување на издавач-
ката дејност 1.886.000 дин. 

Член 6 
I 

Од приходите остварени од републичкиот да-
нок од личен доход од земјоделска дејност се из-
двојува: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита на населението 10%; 

— за финансирање на Програмата за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство 
42%; и 

— за финансирање на Програмата за водосто-
пански проблеми 6%. 

Член 7 

Од средствата што во 1974 година ќе се оства-
рат од посебниот данок на промет на производи и 
услуги, во периодот од 1 јануари до 1 април, ќе 
се издвојува: 63,5% на одделна сметка за ^ с т о -
пански инвестиции и 36,5% за Општата заедница 
на образованието. По 1 април 1974 година издвоју-
вањето ќе се врши и тоа: 63,5% на одделна сметка 
за нестопански инвестиции, а 36,5% на сметката 
на Републичкиот буџет. 

Остварените средства на посебната сметка за 
нестопанска инвестиции, со посебна одлука, по од-
делни корисници ќе ги распредели Извршниот со-
вет. 

Член 8 

Приходите што ги остваруваат републичките 
органи од вршењето на технички, сметководствени, 
административни и слични услуги на организации-
те на здружениот труд и други органи и органи-
зации, како и на општините, намалени за расходи-
те направени за остварувањето на тие приходи, ќе 
се внесуваат во Републичкиот буџет, освен при-
ходите на Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи ќе ги користи за 
посебни намени. 
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Уплатувањето на остварените приходи од ор-
ганите од став 1 на овој член ке се врши во ко-
рист на сметката на Републичкиот буџет најмалку 
еднаш месечно. 

Приходите што ќе ги остварат органите од став 
1 на овој член се вкалкулиран во приходите на 
Републичкиот буџет и прикажани по корисници во 
посебен преглед КОЈ е составен дел на буџетот. 

Доколку одделни органи остварат приходи над 
планираниот износ, тој износ ќе му се отстапи на 
органот што го остварил на начин и за намени 
што ќе се утврдат со завршната сметка на Репуб-
личкиот буџет. 

Член 9 

Средствата распоредени за финансирање на 
рударските истраги, изградбата и реконструкцијата 
на патната мрежа, за унапредување на индивиду-
алното земјоделство, за финансирање на водосто-
панската програма и за инвестиции во здравството, 
ќе се користат врз основа на посебни програми до-
несени од страна на Собранието на СР Македонија. 

Член 10 

Средствата распоредени за посебни намени, што 
ги извршуваат републичките органи, непосредно ќе 
се користат врз основа на одделна пресметка што 
ја донесува старешината на органот. 

Средствата распоредени за посебни намени, што 
не ги извршуваат органите непосредно, ќе се ко-
ристат врз основа на програмите и писмените до-
говори, што, врз основа на тие програми, со кори-
сниците на средствата ќе ги склучат републичките 
органи — носители на тие средства. По еден при-
мерок од склучените договори му се доставува на 
Републичкиот секретаријат за финансии најдоцна 
еден месец по склучувањето. 

Програмите од претходниот став ги утврдуваат 
корисниците и органите — носители на средствата. 

Член 11 

Ако во текот на извршувањето на буџетот Из-
вршниот совет утврди дека средствата распоредени 
за посебни намени нема да бидат потрошени, непо-
трошените средства може да ги пренесе во буџет-
ската резерва. 

Член 12 

Приходите на Републичкиот буџет за 1974 го-
дина и нивниот распоред по основни намени се 
утврдуваат со Билансот на приходите и на општиот 
распоред на приходите на Републичкиот буџет за 
1974 година во следниве износи: 

Б И Л А Н С 

на приходите и на општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет 
за 1974 година 

I. ПРИХОДИ 
И з н о с 

Број на 
сметката ВИД НА ПРИХОДИТЕ на потфор.мата 

на приходите 
на видот 

на приходи 

1. ДАНОК НА ДОХОД И ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

11 
12 
12 
13 

Данок на доход 
Данок од личен доход од продолжена работа 
Данок од личен доход од работен однос 
Данок од личен доход од земјоделска дејност 

59.871.000 
15.600.000 
10.800.000 
29.300.000 115.571.000 

21 
22 

2. ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ И НА ПРИХОДИ 
ОД ИМОТ 

Основен данок на промет на производи и услуги 
Посебен републички данок на промет на производи 

1.457.938.000 
178.756.000 1.636.694.000 

32 
3. ТАКСИ 
Такси 9.825.000 9.825.000 

5. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ ПАРИЧНИ КАЗНИ 

51 Парични казни 17.528.000 17.528.000 

6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ ПРИХОДИ 

61 
62 
62 

Приходи на органите на управата 
Кредит од постојната буџетска резерва на Федерацијата 
Други приходи 

2.500.000 
58.730.000 
5.700.000 66.930.000 

73 

7. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗА-
ЕДНИЦИ 

Дополнителни средства од Федерацијата 523.929.000 523.929.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови од 1 до 7) 2.370.477.000 
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II. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Број на 
сметката 

И з и о е 
Број на 
сметката РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ На распоред-

ната група на дејноста 

1 2 3 4 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

01—1 
01—2 

Средства за редовна дејност 
Средства за посебни намени 

140.938.500 
125.395.250 266.333.750 

ВКУПНО 01: 266.333.750 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

ОЗ Средства распоредени за финансирање на општествено-поли-
тичките организации и на здруженијата на граѓани 50.710.800 50.710.800 

ВКУПНО ОЗ: 50.710.800 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

04—1 
04—3 

Средства за тековни вложувања 
Средства за отплата на обврските од поранешните години 

41.153.000 
1.130.000 42.283.000 

ВКУПНО 04: 42.283.000 

05 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

05 Средства распоредени за образование и воспитување 9.011.000 9.011.000 

ВКУПНО 05: 9.011.000 

Об — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

Об Средства распоредени за научна дејност 4.485.000 4.485.000 

ВКУПНО Об: 4.485.000 

07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

07 Средства распоредени за културно-просветна дејност 13.150.450 13.150.450 

ВКУПНО 07: 13.150.450 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

08 Средства распоредени за социјални грижи 41.009.000 41.009.000 

ВКУПНО 08: 41.009.000 

09 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

09 Средства распоредени за здравствена заштита 49.513.000 49.513.000 

ВКУПНО 09: 49.513.000 

12 — ПРИДОНЕСИ НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

12 Придонес за финансирање на потребите на Федерацијата 1.139.386.000 1.139.386.000 

ВКУПНО 12: 1.139.386.000 
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14—1 
14—2 

16—2 

18—4 
18—5 

14 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

Општи дополнителни средства 
Наменски дополнителни средства 

315.440.000 
202.769.000 

ВКУПНО 14: 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Средства за компензации, премии, регреси и надоместоци 

ВКУПНО 16: 

92.785.000 

17 — ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ ОД ПО-
РАНЕШНИ ГОДИНИ 

17—1 Тековна буџетска резерва 
17—2 Обврски од поранешните години 

5.400.000 
9.127.000 

ВКУПНО 17: 

18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 

Издвоени средства на резервите 
Отплати на кредити 

6.360.000 
2.064.000 

ВКУПНО 18: 

518.209.000 

518.209.000 

92.785.000 

92.785.000 

14.527.000 

14.527.000 

8.424.000 

8.424.000 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (01 до 18) 2.249.827.000 

СРЕДСТВА РАСПОРЕДЕНИ ВО ОПШТИОТ ДЕЛ НА БУЏЕ-
ТОТ ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ НА РЕПУБЛИКАТА — НЕ-
СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 

120.650.000 

2.370.477.000 

И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 13 

Средствата предвидени во Раздел 4 — „Маке-
донска академија на науките и уметностите", по-
зиции 51 до 63, ќе и се преведуваат на Македон-
ската академија на науките и уметностите на ист 
начин како и на републичките органи. 

Член 14 

Средствата предвидени во Раздел 12 — „Ре-
публички секретаријат за здравство и социјална 
политика", позиција 153 „Партиципација во спро-
ведувањето на Акционата програма за намалување 
смртноста на доенчињата и малите деца", ќе се ко-
ристат во согласност со Акционата програма за 
отстранување на причините на смртноста кај доен-
чињата и малите деца, а според договорите што ќе 
ги склучи Републичкиот секретаријат за здравство 
и социјална политика. 

Член 15 

Средствата предвидени во Раздел 14 — „Репуб-
лички секретаријат за финансии", позиција 161 — 
„Средства за поставување на нови работници во 
републичките органи, ке се користат врз основа 
на решение на републичкиот секретар за финан-
сии, а по добиена согласност од страна на посебна 
комисија на Извршниот совет. 

Член 16 

Средствата предвидени во Раздел 14 — „Репуб-
лички секретаријат за финансии", позиција 162 — 
„Средства за финансирање на сојузни организации 
и сојузи", ќе се користат врз основа на решение 
на републичкиот секретар за финансии, а по из-
вршено меѓурепубличко усогласување за нивното 
финансирање. 

Член 17 
I 

Средствата предвидени во Раздел 14 — „Репуб-
лички секретаријат за финансии", позиција 234 — 
„Обврски од поранешни години" ќе се користат 
врз основа на решенија на републичкиот секретар 
за финансии. 

Републичкиот секретар за финансии за изда-
дените решенија од претходниот став ќе му под-
несува извештај на Извршниот совет. 

Член 18 
Средствата предвидени во Раздел 16 — „Репуб-

лички секретаријат за земјоделство и шумарствоЈ<, 
позиција 256 — „Премии за млеко" ќе се користат 
врз основа на одлука на Извршниот совет. 

Член 19 
Приходите на Републичкиот буџет за 1974 го-

дина во износ од 2.249.827.000 динари, во рамките 
на општиот распоред на приходите од член 12 на 
овој закон, се распоредуваат по носители, корис-
ници и поблиски намени во посебниот дел на Ре-
публичкиот буџет за 1974 година, кој гласи: 
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РАЗДЕЛ 1 — СОБРАНИЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1 01-- 1 За редовна дејност 8.300.000 
2 01-—2 Лични примања на избраните лица 12.000.000 
3 01-- 2 За Претседателството на СР Македонија 1.650.000 
4 01-- 2 За Советот на СР Македонија 3.000.000 
5 01-- 2 Паушали на пратеници 1.440.000 
6 01-- 2 Патни и дневни трошоци за именуваните лица на Собра-

нието на СР Македонија 2.200.000 
7 01-- 2 Придонес за комунално уредување на градежно земјиште 150.000 
8 01-- 2 Материјални расходи за новите тела на Собранието 680.000 
9 01-- 2 Трошоци за републички избори на пратениците 1.000.000 

10 01-- 2 Трошоци за директни и специјални телефони 263.000 
11 01-- 2 Печатење на стенографски белешки 240.000 
12 01-- 2 Трошоци за приеми и пречеци 500.000 
13 01-- 2 . Трошоци за анализи и студии 100.000 
14 01-- 2 Трошоци за Комисијата за уставни прашања и законо-

300.000 давно-правна комисија 300.000 
15 01-- 2 Трошоци за одржување на патнички возила 114.000 
16 01-- 2 Трошоци за декорација на зградата за државни празници 40.000 
17 01-- 2 Трошоци за преведување на албански и турски јазик 50.000 
18 01-—2 Трошоци за надворешни лица што учествуваат во рабо-

тата на телата на Собранието 300.000 32.327.000 

04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
19 04—1 За набавка на опрема, адаптација и реконструкција на 

работните просторни 3.294.000 3.294.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 19) 35.621.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 8.300.000 
За посебни намени 27.321.000 

ВКУПНО: 35.621.000 

РАЗДЕЛ 2 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

ГЛАВА 1 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ 

01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

20 01-- 1 За редовна дејност 6.651.000 . 
21 01-- 2 Лични примања на избраните лица од Собранието на СРМ' 

и наименуваните од Извршниот совет 5.000.000 
22 01-- 2 Надоместоци за работа под посебни услови 560.000 
23 01-- 2 Надоместок за одвоен живот од семејството 30.000 
24 01-- 2 Трошоци за директни и специјални телефони 250.000 
25 01-- 2 Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните лица 

и лицата што ги опслужуваат 456.000 
26 01-- 2 Надоместок за надворешни соработници 200.000 
27 01-- 2 Трошоци за приеми и пречени 350.000 
28 01-- 2 Трошоци за набавка на стручна литература, весници и 

списанија 40.000 
29 01-- 2 Трошоци за одржување на објектите за потребите на Ре-

публиката 2.970.000 
30 01-- 2 Трошоци за хигиенско-техничка заштита и набавка на 

облека 70.000 16.577.000 
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04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

31 
32 
33 

34 

35 
36 
37 
38 
39 

04—1 
04—1 
04—1 

04—3 

За откуп и изградба на станови 
За набавка на опрема за републичките органи на управата 
За набавка на опрема за објектите за потребите на Ре-
публиката 
За отплата на обврски од поранешни години 
ВКУПНО ГЛАВА 1 (позиции 20 до 34) "" 

01—1 
01—2 
01—2 
01—2 
01—2 

2.500.000 
2.000.000 

2.050.000 
753.000 

911.000 
262.000 

10.000 
10.000 

350.000 

7.303.000 
23.860.000 

I 

ГЛАВА 2 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

За редовна дејност 
Лични примања на именувани лица 
Трошоци за пречек на гости 
Трошоци за користење на патнички возила 
Трошоци за погранични средби 
ВКУПНО ГЛАВА 2 (позиции 35 до 39) ~ 

1.543.000 
1.543.000 

ГЛАВА 3 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА 

40 01—1 За редовна дејност 
41 01—2 Лични примања на именуваните лица 
42 01—2 Надоместок за лични примања на лицата на работа во со-

јузните органи на управата на кои им истекол мандатот 
и трошоци за подготвување на кадри за работа во сојуз-
ната управа и органите од областа на надворешната по-
литика 
ВКУПНО ГЛАВА 3 (позиции 40 до 42) " 

612.000 
110.000 

1.000.000 1.722.000 
1.722.000 

ГЛАВА 4 — БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ 
43 01—1 За редовна дејност 
44 01—2 Лични примања на именувани лица 
45 01—2 Патни и други трошоци за странки 

ВКУПНО ГЛАВА 4 (позиции 43 до 45) 

523.000 
190.000 

10.000 723.000 
723.000 

ГЛАВА 5 — СОВЕТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА 

04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
46 04—1 Откуп и изградба на станови за повратници 

ВКУПНО ГЛАВА 5 (позиција 46) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 20 до 46) 

15.000.000 15.000.000 
Ј5Д00Л00 
42.868.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 3 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 
01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

8.697.000 
34.151.000 
42.848.000 

47 01—1 За редовна дејност 
48 01—2 Лични примања на претседателот и судиите 
49 01—2 Трошоци за користење и одржување на работните про-

стории 

04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
04—1 За набавка на опрема и адаптација на салите 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 47 до 50) 
50 

850.000 
1.063.000 

272.000 

96.000 

2.185.000 

96.000 
2.281.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

850.000 
1.431.000 
2.281.000 
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РАЗДЕЛ 4 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ 
И УМЕТНОСТИТЕ 

06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

51 
06 

За редовна дејност 1.420.000 
52 06 

Надоместок на академици 465.000 
53 

06 
За набавка на книги и списанија 290.000 

54 06 
За студии и истражувања 240.000 

55 
06 

Трошоци за репрезентација 30.000 
56 

06 
Симпозиуми, советувања и собири во земјата 40.000 

57 06 
Симпозиуми, советувања и собири во странство 80.000 

58 06 
Откуп на уметнички дела 50.000 

59 06 
Одржување научни собири 100.000 

60 
06 

Совет на академии 40.000 
61 06 

За издавачка дејност 536.000 
62 06 

Откуп на ракописи, архивска граѓа и микрофилмување на 
ретки и старопечатени книги 105.000 

63 
06 

Набавка на опрема 40.000 3.436.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 51 до 63) 3.436.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.420.000 
За посебни намени 2.016.000 

ВКУПНО: 3.436.000 

РАЗДЕЛ 5 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

64 01—1 За редовна дејност 1.115.000 
65 01—2 Лични примања на именувани лица 290.000 
66 01—2 Лични примања на воените лица 432.000 
67 01—2 Материјални расходи на Советот за народна одбрана и 

Републичкиот штаб за цивилна заштита 15.000 
68 01—2 Трошоци за одржување на возила и средства за врски 34.000 
69 01—2 Трошоци за обука и набавка на филмови 215.000 
70 01—2 Партиципација за посебни задачи на народната одбрана 660.000 
71 01—2 За посебни намени 3.400.000 6.161.000 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
72 05 Семинари, советувања и вежби 75.000 75.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 64 до 72) 6.236.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.115.000 
За посебни намени 5.121.000 

ВКУПНО: 6.236.000 

РАЗДЕЛ 6 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
73 01—1 За редовна дејност 51.780.000 
74 01—2 Совет за безбедност на сообраќајот . 172.500 

72.220.500 75 01—2 За посебни намени 20.268.000 72.220.500 

04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
76 04—1 За набавка на опрема 5.000.000 
77 04—1 За станови на работници во РСВР 1.500.000 6.500.000 

05. ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
78 05 Трошоци за средното училиште за внатрешни работи 7.615.000 7.615.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 73 до 78) 86.335.500 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 51.780.000 
За посебни намени 34.555.500 

ВКУПНО: 86.335.500 
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РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

01. ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

79 01—1 За редовна дејност 
80 01—2 Лични примања на именувани лица 
81 01—2 Надоместок на лицата за неоправдано поминато време во 

притвор и истражен затвор 
82 01—2 Надоместок за издршка на осудени и притворени лица во 

Републиката и надвор од неа и други трошоци 
01—2 Надоместок за комисии за правосудни испити и испити 

за судиите за прекршоци 
01—2 Трошоци за работа на Републичката комисија за условен 

отпуст 
01—2 Трошоци за преведување на документи на странски јазици 

во врска со меѓународната правна помош 
01—2 Надоместок за надворешни соработници 
01—2 Надоместок за ажурирање решавањето на заостанатите 

предмети во окружните судови, окружните стопански су-
дови и окружните обвинителства 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

88 05 Трошоци за стручни советувања 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 79 до 88) 

83 

84 

85 

86 
87 

1.225.000 
370.000 

400.000 

400.000 

80.000 

10.000 

20.000 
50.000 

150.000 

30.000 

2.705.000 

30.000 
2.735.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.225.000 
1.510.000 
2.735.000 

РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 
И ОРГАНИЗАЦИЈА 

01 —ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО- ' 
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ! 

89 01—1 За редовна дејност 
90 01—2 Лични примања на именувани лица 
91 01—2 Трошоци околу ревизијата на републичкото законодавство 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 89 до 91) 

1.115.000 
287.000 
30.000 1.432.000 

1.432.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.115.000 
317.000 

1.432.000 

РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА 

01 —ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

92 01—1 За редовна дејност 
93 01—2 Лични примања на именувани лица 
94 01—2 Материјални трошоци за Републичкиот фонд за стиму-

лирање талентираноста на младите 
95 01—2 Трошоци за жири комисии и рецензии 
96 01—2 Финансирање на сојузни установи 

05 —ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

97 05 Учество во намирувањето на трошоците за школување на 
децата на нашите сонародници во странство 

1.497.000 
364.000 

50.000 
7.000 

85.000 2.003.000 

150.000 150.000 

06 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

98 06 Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во Скопје 
99 06 Совет за координација на научните дејности 

100 06 Педагошки совет 
101 06 Награди на ученици и студенти 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (поз. 92 до 101) 

814.000 
100.000 

60.000 
45.000 1.019.000 

3.172.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 3.172.000 

1.497.000 
1.675.000 

РАЗДЕЛ — 10 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА 

01—ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

102 01—1 За редовна дејност 810.000 . 
103 01—2 Лични примања на именувани лица 188.000 
104 01—2 Трошоци за одржување на меморијален музеи 20.000 
105 01—2 Учество во финансирањето на сојузни установи 181.000 1.199.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

106 04—1 За адаптација на просторни во националната библиотека 
„Климент Охридски" 1.460.000 1.460.000 

07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

107 07 Архив на Македонија 785.000 
108 07 Ансамбл на народни игри и песни „Танец" 450.000 
109 07 Национална библиотека „Климент Охридски" 2.300.000 
ИО 07 Републички завод за заштита на спомениците на културата 528.000 
111 07 Македонска кинотека . 250.000 
312 07 Специјализации и усовршување во странство 350.000 
ИЗ 07 Трошоци за микрофилмување на историска граѓа 350.000 
114 07 Награди „И Октомври" 174.500 
115 07 Награди „Климент Охридски" 102.500 
116 07 Награди „Мито Хаџивасилев-Јасмин" 23.700 
117 07 Музеј на словенската писменост 100.000 
118 07 Поддржување на програмата на кинематографијата 450.000 
119 07 Поддржување на програмата за издавање на дела од свет-

ските класици 625.000 6.488.700 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 102 до 119) 9.147.700 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 810.000 
За посебни намени 8.337.700 

ВКУПНО: 9.147.700 

РАЗДЕЛ И — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

01 —ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

120 01—1 За редовна дејност 1.095.000 
121 01—2 Лични примања на именувани лица 194.000 
122 01—2 Трошоци за издавање публикации на странски јазици 1.150.000 
123 01—2 Трошоци за одделни радиотелевизиски емисии и програми 

за странство и народностите 2.000.000 
124 01—2 Трошоци за испраќање на македонски печат и книги во' 

странство 1.000.000 
125 01—2 Трошоци за пречек на странски и домашни гости и делегати 100.000 
126 01—2 Трошоци за набавка и испраќање на грамофонски плочи 

и магнетофонски ленти во странство, фото изложби, ко-
лор-слајдови, документарни филмови, носии, музички ин-
струменти, снимање на колор филмови и испраќање на 
истите во странство 200.000 

127 01—2 Трошоци за набавка на книги, списанија и весници за до-
кументација 210.000 

128 01—2 Трошоци за фотолабораториски материјали 30.000 
129 01—2 Трошоци за гостување на деца од источноевропските земји 55.000 
130 01—2 Трошоци за престој на видни сонародници во СРМ 20.000 
131 01—2 Трошоци за посети на странски новинари, аташеа за печат 

и култура и специјализации 80.000 
132 01—2 Трошоци за информативни и културно-забавни дејности и 

меѓу нашите работници на привремена работа во странство 1.000.000 
133 01—2 Трошоци за издавање на списанието „Македонска ревија" 200.000 7.334.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 120 до 133) 7.334.000 
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РЕКАПИТУЛАДИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.095.000 
6.239.000 
7.334.000 

РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

134 
135 
136 
137 

138 

139 

140 
141 
142 

143 
144 
145 

01—1 
01—2 
01—2 
01—2 

01—2 

08 

08 
08 
08 

08 
08 
08 

За редовна дејност 
Лични примања на именувани лица 
Надоместок за второстепени комисии 
Спроведување на Законот за социјална заштита, Резолу-' 
цијата за социјална заштита и други задачи од општ инте- ' 
рес на Републиката 
Трошоци за спроведување на Акционата програма за подо-' 
брување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката' 
состојба во СР Македонија 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

Трошоци за стручно оспособување на учесниците во НОВ 
и деца на паднатите и умрените борци 
Социјални помошти на повратниците 
Надоместок за Меѓународниот детски фонд 
Трошоци за транспорт на храна од меѓународната помош и 
соработка со меѓународни организации 
Финансирање на одделни облици на инвалидска заштита 
Други инвалидски додатоци 
Материјално обезбедување на учесниците во НОВ 

2.017.000 
550.000 
120.000 

600.000 

2.640.000 

100.000 
3.000.000 

240.000 

400.000 
24.000.000 

2.000.000 
4.560.000 

5.927.000 

34.300.000 
1 

09 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

146 09 Набавка на изотопи 
147 09 Трошоци за анализи и супер анализи 
148 09 Болнички трошоци за лекување на душевно болни 
149 09 Трошоци за задолжителна превентивна здравствена заштита 
150 09 Трошоци за задолжителни видови на здравствена зашти-

та на населението 
151 09 Трошоци за здравствена заштита на странци 
152 09 Трошоци за здравствена заштита на учесниците во НОВ 
153 09 Партиципација во спроведувањето на Акционата програма 

за намалување на смртноста на доеичињата и малите деца 
154 09 Финансирање на програмата за инвестициони вложувања 

во здравството 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 134 до 154) 

40.000 
15.000 

2.500.000 
3.448.000 

18.000.000 
60.000 

10.000.000 

3.450.000 

12.000.000 49.513.000 
89.740.000 

^КАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

2.017.000 
87.723.000 
89.740.000 

РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

01 ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

155 01—1 За редовна дејност 
156 01—2 Лични примања за именувани лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 155 до 156) 

1.491.000 
588.000 2.079.000 

2.079.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.491.000 
588.000 

2.079.000 



РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

01—ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

157 01—1 За редовна дејност 3.630.000 
158 01—2 Лични примања на именувани лица 691.000 
159 01—2 За студии на републичките органи 4.000.000 
160 01—2 Надоместок за неправилно одземени имоти на колонисти 

и сточни поседи 300.000 
161 01—2 Средства за поставување на нови работници во републич-

ките органи 1.000.000 
162 01—2 Средства за финансирање на сојузни организации и сојузи 1.000.000 
163 01—2 Надоместок за покривање на трошоците на Службата на 

општествено книговодство 500.000 11.121.000 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

164 08 Надоместок на социјалното осигурување за исплата на илин-
денски и пензии признаени според републички прописи 

! 
6.709.000 6.709.000 

12 _ ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОПШТЕСТ-
ВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 1 

165 12 Придонес за намирување на потребите на Федерацијата 1.139.386.000 1.139.386.000 
-

14 __ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
... .. .Г7, 1 

14—1 ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
166 14—1 Берово 4.901.000 
167 14—1 Битола 15.483.000 
168 14—1 Мак. Брод 6.376.000 
169 14—1 Валандово 1.752.000 
170 14—1 Виница 4.603.000 
171 14—1 Гевгелија 5.070.000 
172 14—1 Гостивар 19.524.000 
173 14—1 Дебар 5.859.000 
174 14—1 Делчево 5.909.000 
175 14—1 Демир Хисар 5.586.000 
176 14—1 Кавадарци 5.696.000 
177 14—1 Кичево 10.011.000 
178 14—1 Кочани 7.366.000 
179 14—1 Кратово 5.699.000 
180 14—1 Кр. Паланка 7.875.000 
181 14—1 Крушево 4.013.000 
182 14—1 Куманово 22.241.000 
183 14—1 Неготино 3.983.000 
184 14—1 Охрид 9.904.000 
185 14—1 Прилеп 15.876.000 
186 14—1 Пробиштип 2.644.000 
187 14—1 Радовиш 6.503.000 
188 14—1 Ресен 5.171.000 
189 14—1 Св. Николе 5.669.000 
190 14—1 Скопје 57.098.000 
191 14—1 Струга 12.672.000 
192 14—1 Струмица 10.756.000 
193 14—1 Тетово 31.918.000 
194 14—1 Т. Велес 9.755.000 
195 14—1 Штип 5.527.000 315.440.000 

14—2 НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

196 14—2 Берово 1.596.000 
197 14—2 Битола 5.690.000 
198 14—2 Брод 694.000 
199 14—2 Валандово 733.000 
200 14—2 Виница 757.000 
201 14—2 Гевгелија 4.191.000 
202 14—2 Гостивар 3.301.000 
203 14—2 Дебар 1.411.000 
204 14—2 Делчево 1.877.000 
205 14—2 Демир Хисар 670.000 
206 14—2 Кавадарци 1.574.000 
207 14—2 Кичево 2.346.000 
208 14—2 Кочани 1.724.000 
209 14—2 Кратово 1.063.000 
210 14—2 Кр. Паланка 2.126.000 
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211 14—2 Крушево 723.000 
212 14—2 Куманово 3.833.000 
213 14—2 Неготино 1.123.000 
214 14—2 Охрид 3.468.000 
215 14—2 Прилеп 3.846.000 
216 14—2 Пробиштип 764.000 
217 14—2 Радовиш 1.335.000 
218 14—2 Ресен 1.940.000 
219 14—2 Св. Николе 1.276.000 
220 14—2 Скопје 30.375.000 
221 14—2 Струга 2.946.000 
222 14—2 Струмица 3.409.000 
223 14—2 Тетово 3.293.000 
224 14—2 Т. Велес 3.886.000 
225 14—2 Штип 2.909.000 94.879.000 

226 14—2 Дополнителни средства на самоуправната 
ница за насочено образование 

интересна заед-
85.853.000 

227 14—2 Дополнителни средства на Републичката 
тересна заедница за култура 

самоуправна ин-
15.368.000 

228 14—2 Дополнителни средства на Републичката 
тереска заедница за социјална заштита 

самоуправна ин-
5.785.000 

229 14—2 Дополнителни средства на Републичката 
тереска заедница за физичка култура 

самоуправна ин-
884.000 107.890.000 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

230 16—2 Надоместок за повластици во јавниот сообраќај според ре-
публички прописи 7.000.000 

231 16—2 За реализација на програмата за Републичкиот фонд за 
патишта 20.000.000 

232 16—2 За реализација на програмата за Републичкиот фонд за 
истражувачки работи во рударството 10.000.000 37.000.000 

17 — ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ ОД 
ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

233 17—1 Средства распоредени во тековната буџетска резерва 5.400.000 
234 17—2 Обврски од поранешни години 2.627.000 
235 17—2 Обврски по користен заем од Федерацијата 6.500.000 14.527.000 

18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 
236 18—4 Издвојување во резервниот фонд на СР Македонија 6.360.000 
237 18—5 За отплата на ануитета по користени кредити 2.064.000 8.424.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиција 157 до 237) 1.735.376.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.630.000 
За посебни намени 1.731.746.000 

ВКУПНО: 1.735.376.000 

РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И 
ТРГОВИЈА 

01— ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

238 01-- 1 За редовна дејност 3.389.000 
239 01-- 2 Лични примања на именувани лица 1.350.000 
240 01-- 2 Трошоци за користење и одржување на работни простории 500.000 
241 01-- 2 Надоместок за надворешни соработници 30.000 
242 01-- 2 Трошоци за изработка на студии 20.000 
243 01-- 2 Трошоци за лабораториско испитување на квалитетот на 

244 01-
стоките во индустријата 30.000 

244 01-- 2 Трошоци за испитување на материјали, конструкции и опре-
ма во градежната индустрија 20.000 

245 01-- 2 Специјализации и стручни усовршувања 30.000 
246 01-- 2 Трошоци за приеми и пречеци 1о.ооа 
247 01-- 2 За други посебни намени 830.000 6.209.000 
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16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

248 16—2 Надоместок на аеродромски и воздухопловни претпријатија 130.000 130.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (поз. 238 до 248) 6.339.000 

! 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 3.389.000 
За посебни намени 2.950.000 

ВКУПНО: 6.339.000 

РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
И ШУМАРСТВО 

01 —ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

У 
249 01—1 За редовна дејност 2.359.000 
250 01—2 Лични примања на именувани лица 560.000 
251 01—2 Трошоци за стручни испити од областа на земјоделството, 

шумарството и ветеринарството 10.000 
252 01—2 Надоместок за уништување на штетен дивеч 80.000 
253 01—2 Трошоци на Комисијата за интегрална бонификација на 

реката Вардар 70.000 3.079.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

254 04—1 За изградба и опремување на одделение за радиј алиа 
хигиена 530.000 530.000 

16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

255 16—2 Довршување на потсистемот за град обиј на заштита во 
Петровец 1.000.000 

256 16—2 Премии за млеко 13.000.000 
257 16—2 За инвентаризација на лозјата, извршување на законските 

прописи и финансирање на превентивата во областа на' 
земјоделството, шумарството, ветеринарството и меѓународни! 
обврски 830.000 

258 16—2 Интервенции за меѓународни водостопански проблеми 350.000 
259 16—2 За заеднички основи за проширена репродукција во зем-

јоделството 15.000.000 
260 16—2 За финансирање на националните паркови 250.000 
261 16—2 Финансирање на Програмата за унапредување на индиви-

дуалното земјоделство 12.250.000 
262 16—2 Финансирање на водостопанската програма 11.475.000 
263 16—2 Спомен шума „Гоце Делчев" 1.500.000 55.655.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 249 до 263) 59.264.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.359.000 
За посебни намени 56.905.000 

ВКУПНО: 59.264.000 

РАЗДЕЛ 17 —РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 
СО СТРАНСТВО 

01—ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПП1ТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

264 01—1 За редовна дејност 1.000.000 
265 01—2 Лични примања на именувани лица 362.000 
266 01—2 Учество на меѓународни трговски преговори 30.000 
267 01—2 Специјализации, студиски патувања, симпозиуми и семи-

нари во земјата и во странство 60.000 1.452.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 264 до 267) 1.452.000 

РЕК АНИТУ ЛА ЦИ Јх\ НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.000.000 
За посебни намени 452.000 

ВКУПНО: 1.452.000 
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РАЗДЕЛ 18 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

268 01—1 За редовна дејност 2.600.000 
269 01—2 Лични примања на именувани лица 460.000 
270 01—2 Трошоци за меѓурепублички советувања и советувања во 

странство 10.000 
271 01—2 Елаборати и студии за ^долгорочен развиток на одделни 

области и дејности 70.000 3.140.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиција 268 до 271) 3.140.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 2.600.000 
За посебни намени 540.000 

ВКУПНО: 3.140.000 

РАЗДЕЛ 19 — ГЛАВЕН ШТАБ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

01— ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕИО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

272 01—1 За редовна дејност 897.000 
273 01—2 Лични примања на именувани лица 145.000 
274 01—2 Лични примања на воени лица 1.392.000 
275 01—2 Лични и материјални расходи на Центарот за обука 527.000 
276 01—2 За посебни намени на Центарот за обука 400.000 
277 01—2 Материјални расходи за зонски штабови 253.000 
278 01—2 Трошоци за одржување на моторни возила 72.000 3.686.000 

04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ V' % т у. 

279 04—1 За уредување на магацински простор 10.000 
280 04—1 За уредување на територијата за потребите на територијал-

ната одбрана 300.000 
281 04—1 За адаптација, уредување и опремување на Центарот за 

обука 2.123.000 2.433.000 

05. ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

282 05 Стручна обука 900.000 900.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиција 272 до 282) 7.019.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 897.000 
За посебни намени 6.122.000 

ВКУПНО: 7.019.000 

РАЗДЕЛ 20 — КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

01 —ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

283 01-- 1 За редовна дејност 570.000 
284 01-- 2 Лични примања на именувани лица 200.000 
285 01-- 2 Општа републичка туристичка пропаганда 418.000 
286 01-- 2 Патни и дневни трошоци на меѓудржавни комисии и други 

трошоци 35.000 1.223.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 283 до 286) 1.223.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 570.000 
За посебни намени 653.000 

ВКУПНО: 1.223.000 



287 01—1 
288 01—2 
289 01—2 
290 01—2 

За редовна дејност 
Лични примања на именувани лица 
Трошоци за советувања и семинари 
Учество во финансирањето на Програмата за спортска ме-
дицина 

ОЗ. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ 

800.000 
300.000 
20.000 

200.000 1.320.000 

291 

292 
293 

ОЗ 

ОЗ 
ОЗ 

Средства за активност на фискултурните и спортските ор-
ганизации 
Учество на светски првенства и меѓународни натпревари 
Средства за соработка во ИНДОК службата 

04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

1.353.000 
15.000 
15.000 1.383.000 

294 ^04—1 Инвестиционо одржување на зградата 

05. ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

20.000 20.000 

295 05 Трошоци за комисии 

06. НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
1 

3.000 3.000 

296 Об Трошоци за изучување на националната историја за физич-
ка култура 

07. КУЛТУРНО - ПРО СВЕ ТН А ДЕЈНОСТ 

30.000 30.000 

297 07 Издавачка дејност 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиција 287 до 297) 

15.000 15.000 
2.771.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

800.000 
1.971.000 

ВКУПНО: 2.771.000 

РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И 
КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

01 —ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

298 01—1 За редовна дејност 
299 01—2 Лични примања на именувани лица 
300 01—2 Трошоци за советувања и симпозиуми во земјата и во 

странство 
301 01—2 Средства за комисии — давање мислења за локации 
302 01—2 Надворешни соработници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 298 до 302) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 1.435.000 

915.000 
350.000 

100.000 
20.000 
50.000 1.435.000 

1.435.000 

915.000 
520.000 

РАЗДЕЛ 23 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

01—ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

303 01—1 За редовна дејност 620.000 
304 01—2 Лични примања на именувани лица 270.000 890.000 

04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

305 04—1 За набавка на опрема 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 303 до 305) 

40.000 40.000 
930.000 
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РАЗДЕЛ 21 — КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
01 —ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
! 

За редовна дејност 620.000 
За посебни намени 310.000 

ВКУПНО: 930.000 

РАЗДЕЛ 24 — РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

306 01—1 За редовна дејност 8.400.000 
307 01—2 Лични примања на именувани лица 100.000 
308 01—2 Средства за пресметување — валоризација на катастар-

скиот приход 605.000 
309 01—2 Средства за авионско снимање на земјиштето 400.000 9.505.000 

04. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

310 04—1 Средства за набавка на опрема 350.000 
ЗИ 04—3 Средства за отплата на обврски од поранешни години 377.000 727.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 306 до 311) 10.232.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
! 

За редовна дејност 8.400.000 
За посебни намени 1.832.000 

ВКУПНО: 10.232.000 

РАЗДЕЛ 25 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО 
СТРАНСТВО 

01—ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

312 01—1 За редовна дејност 360.000 
313 01—2 Лични примања на именувани лица 250.000 610.000 

07 — КУ Л ТУ РИО -ПРОСВЕТИ А ДЕЈНОСТ 

314 07 Семинар за Македонски јазик, литература и култура 700.000 
315 07 Пен-клуб, Тркалезна маса 600.000 
316 07 Средства за одделни активности 1.780.000 3.080.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 312 до 316) 3.690.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 610.000 
За посебни намени 3.080.000 

ВКУПНО: 3.690.000 

РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛ-
СТВОМ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

317 01—1 За редовна дејност 402.500 
318 01—2 Лични примања на именувани лица 62.500 
319 01—2 Вршење на просветно-педагошка служба од надворешни 

соработници 15.000 
320 01—2 Наставни планови и програми 150.000 
321 01—2 Нормативи за опрема и наставни средства 25.000 
322 01—2 Реализација на новата наставна програма по математика во 

основните училишта 28.750 
313 01—2 Истражување на одделни воспитно-образовни проблеми 25.000 708.750 

07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
324 07 Вреднување на воспитно-образовна работа 7.500 
325 07 Перманентно усовршување 25.000 
326 07 Издавачка дејност 10.000 
327 07 Награди на ученици 1.250 43.750 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 317 до 327) 752.500 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 402.500 
За посебни намени 350.000 

ВКУПНО: 752.500 

РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
328 01—1 За редовна дејност 7.580.000 
329 01—2 Лични примања на именувани лица 180.000 
330 01—2 Шифрант — надворешен соработник 6.000 
331 01—2 Трошоци за анкетни испитувања 900.000 
332 01—2 Набавка на холерит картици 35.000 
333 01—2 Статистички истражувања од интерес на СРМ 100.000 
334 01—2 Процена на приносите 180.000 
335 01—2 Ревизија на статистичкиот катастар 10.000 
336 01—2 Попис на училишен простор 150.000 
337 01—2 Пробен попис на земјоделството 30.000 
338 01—2 Попис на магацински капацитети 8.500 9.179.500 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

339 04—1 Инвестиционо одржување на зградата 60.000 
340 04—1 Набавка на електронска опрема 520.000 580.000 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

341 05 Трошоци за школување 40.000 40.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиција 328 до 341) 9.799.500 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 7.580.000 
За посебни намени 2.219.500 

ВКУПНО: 9.799.500 

РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

342 01—1 За редовна дејност 500.000 
343 01—2 Лични примања на именувани лица 220.000 
344 01—2 Трошоци за редовно школување, специјализации и студи-

ски престој на страни граѓани во Македонија 130.000 
345 01—2 Трошоци за проширена техничка помош, соработка, консул-

тации, семинари и партиципација 405.000 
346 01—2 Трошоци за реципроцитетни обврски и учество на членови 

во мешовити комисии 305.000 1.560.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 342 до 346) 1.560.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 500.000 
За посебни намени 1.060.000 

ВКУПНО: 1.560.000 

РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

01 _ ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

347 01-- 1 За редовна дејност 3.350.000 
348 01-- 2 Лични примања на именувани лица 120.000 
349 01-- 2 Надоместок за метеоролошки и хидрометеоролошки набљу-

дувања 600.000 
350 01-- 2 Хидролошки мерења 130.000 
351 01-- 2 Метеоролошки мерења 30.000 
352 01-- 2 Одржување хидролошки и метеоролошки станици 80.000 
353 01-- 2 Надоместок на трошоците за објектот „Солунска Глава" 170.000 
354 01-- 2 Испитување квалитетот на водите 100.000 6.580.000 
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04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

355 04—1 Средства за изградба на зградата 4.000.000 
356 04—1 За набавка на хидрометеоролошка опрема и инструменти 300.000 4.300.000 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

357 05 Трошоци за школување 80.000 80.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 347 до 357) 10.960.000 

РЕК АПИТУ Л АЦИ ЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 3.350.000 
За посебни намени 5.610.000 

ВКУПНО: 10.960.000 

РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

358 01—1 За редовна дејност 130.000 130.000 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃА-
НИТЕ 

359 ОЗ Помош на верските организации 2.552.000 2.552.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиција 358 до 359) 2.682.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
I' 1 

За редовна дејност 130.000 
За посебни намени 2.552.000 

ВКУПНО: 2.682.000 

РАЗДЕЛ 31 — ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

360 01-- 1 За редовна дејност 1.427.000 
361 01-- 2 Надоместок на личниот доход на судиите 2.022.000 
362 01-- 2 Надоместок за одвоен живот 24.000 
363 01-- 2 Изготвување билтен и судска збирка 20.000 
364 01-- 2 Надоместок на свидетели и вешти лица 20.000 3.513.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 360 до 364) 3.513.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.427.000 
За посебни намени 2.086.000 

ВКУПНО: 3.513.000 

РАЗДЕЛ 32 — ВИШИ СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

365 01—1 За редовна дејност 423.000 
366 01—2 Надоместок на личниот доход на судиите 840.000 
367 01—2 Надоместок за судии поротници и стопански престапи 35.000 1.298.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 365 до 367) 1.298.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 423.000 
За посебни намени 875.000 

ВКУПНО: 1.298.000 



368 01—1 За редовна дејност 310.000 
369 01—2 Надоместок на личниот доход на републичкиот јавен обви-

969.000 1.279.000 нител и на замениците на републичкиот јавен обвинител 1 969.000 1.279.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 368 до 369) 1.279.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 310.000 
За посебни намени 969.000 

ВКУПНО: 1.279.000 

РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

370 01—1 За редовна дејност 208.000 
371 01—2 Надоместок на личниот доход на републичкиот јавен пра-

вобранител и на замениците на републичкиот јавен право-' 
бранител 421.000 629.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 370 до 371) 629.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 208.000 
За посебни намени 421.000 

ВКУПНО: 629.000 
1 

РАЗДЕЛ 35 — ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Окружен суд — Битола 

372 01—1 За редовна дејност 1.450.000 
373 01—2 Надоместок на личниот доход на судиите 1.710.000 
374 01—2 Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица 200.000 
375 01—2 Надоместок за дежурства 105.000 3.465.000 

С& (позиции 372 до 375) 3.465.000 
чИ 

2. Окружен суд — Скопје 
) 

376 01—1 За редовна дејност 4.933.000 
377 01—2 Надоместок на личниот доход на судиите 4.062.000 
378 01—2 Надоместок на судии-поротници, сведоци и вешти лица 1.790.000 
379 01—2 Надоместок за дежурства 262.000 
380 01—2 Надоместок за отоплување 400.000 
381 01—2 За приклучок на парното греење 350.000 
382 01—2 Одржување на судската зграда . 1.161.000 12.958.000 

С§ (позиции 376 до 382) 12.958.000 

3. Окружен суд — Штип 

383 01—1 За редовна дејност 916.000 
384 01—2 Надоместок на личниот доход на судиите 843.000 
385 01—2 Надоместок за дежурства 70.000 
386 01—2 Дневници на судии, поротници, сведоци и вешти лица 200.000 
387 01—2 Заедничко отоплување и вода 55.000 2.084.000 

С& (позиции 383 до 387) 2.084.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 372 до 387) 18.507.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 7.229.000 
За посебни намени 11-208.000 

ВКУПНО: 18.507.000 
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РАЗДЕЛ 33 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
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РАЗДЕЛ 36 — ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ I 

1. Окружен стопански суд — Битола 

388 01—1 За редовна дејност 656.000 
389 01—2 Надоместок на личниот доход на судиите 413.000 
390 01—2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи и сте-

чаи 30.000 1.099.000 
С& (позиции 388 до 390) 1.099.000 

I I 
2. Окружен стопански суд — Скопје 

/ 

391 01—1 За редовна дејност 3.414.000 
392 01—2 Надоместок на личниот доход на судиите 1.850.000 
393 01—2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи и сте-

чаи 100.000 5.364.000 
Се (позиции 391 до 393) 5.364.000 

[ , 

3. Окружен стопански суд — Штип 

394 01—1 За редовна дејност 729.000 
395 01—2 Надоместок на личен доход на судиите 370.000 
396 01—2 Надоместок за повремени судии, стопански престапи и сте-

чаи 25.000 1.124.000 
С& (позиции 394 до 396) 1.124.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 388 до 396) 7.587.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 4.799.000 
За посебни намени 2.788.000 

ВКУПНО: 7.587.000 

РАЗДЕЛ 37 — ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Окружно јавно обвинителство — Битола 

397 01—1 За редовна дејност 329.000 
398 01—2 Надоместок на личниот доход на јавниот обвинител и за- ' 

мениците 674.000 
399 01—2 Надоместок за дежурства 51.000 1.054.000 

Се (позиции 397 до 399) 1.054.000 

2. Окружно јавно обвинителство — Скопје 

400 01—1 За редовна дејност 848.000 
401 01—2 Надоместок на личниот доход на јавниот обвинител и за-

мениците 1.389.000 
402 01—2 Надоместок за дежурства 100.000 2.337.000 

Се (позиции 400 до 402) 2.337.000 

3. Окружно јавно обвинителство — Штип 

403 01—1 За редовна дејност 267.000 
404 01—2 Надоместок на личниот доход на јавниот обвинител и за-

мениците 368.000 
405 01—2 Надоместок за дежурства 35.000 670.000 

Сд (позиции 403 до 405) 670.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 397 до 405) 4.061.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.444.000 
За посебни намени 2.617.000 

ВКУПНО: 4.061.000 



406 01—1 За редовна дејност 540.000 
407 01—2 Надоместок на личниот доход на судиите 692.000 

1.247.000 408 01—2 За набавка на обрасци 15.000 1.247.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 406 до 408) 1.247.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 540.000 
За посебни намени 707.000 

ВКУПНО: 1.247.000 

РАЗДЕЛ 39 — КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ — ИДРИЗОВО 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

409 08 За редовна дејност 3.700.000 
410 08 За посебни намени 4.632.000 8.332.ООО 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 409 до 410) 8.332.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 3.700.000 
За посебни намени 4.632.000 

ВКУПНО: 8.332.000 

РАЗДЕЛ 40 — ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ — ТЕТОВО < 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

411 08 За редовна дејност 1.294.000 
412 08 За посебни намени 641.000 1.921.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 411 до 412) 1.921.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 1.294.000 
За посебни намени 641.000 

ВКУПНО: 1.935.000 

РАЗДЕЛ 41 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Ј 
Дотација на централниот комитет на Сојузот на комунистите' 
на Македонија 

413 ОЗ Финансирање на програмата за работа на Централниот ко-
митет на Сојузот на комунистите на Македонија 7.332.000 

414 ОЗ VI — Конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија 1.000.000 
415 ОЗ Набавка на опрема 300.000 

Дотација на Републичката конференција на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Македонија 

416 ОЗ Финансирање на Програмата за работа на Републичката 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот на-
род на Македонија 4.160.000 

417 ОЗ Финансирање на активности за собраниски избори 1.200.000 
418 ОЗ Дотација на весникот „Нова Македонија" 8.079.000 
419 ОЗ Дотација на весникот „Флака е влазними" 3.450.000 
420 ОЗ Дотација на весникот „Бир лик" 2.425.800 
421 ОЗ Дотација на весникот „Остен" 900.000 
422 ОЗ Дотација на билтенот на општествено-политичките органи-

зации на СР Македонија 301.600 
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РАЗДЕЛ 38 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
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423 ОЗ Дотација за останатата издавачка дејност 3.052.400 
424 ОЗ Финансирање на програмата за работа на општествените 

организации, друштва, здружени^ и сојузи 5.322.000 

Дотација на Републичката конференција на Сојузот на мла-1 
дината на Македонија 

425 ОЗ Финансирање на програмата за работа на Републичката' 
конференција на Сојузот на младината на Македонија 1.654.000 

426 ОЗ Прослава на денот на младоста 700.000 
427 ОЗ Конгрес на младината 250.000 
428 ОЗ Дотација на весникот „Млад Борец" 1.341.000 

Дотација на Сојузот на здруженијата на борците на На-
родно-ослободителната војна 1.592.000 

429 ОЗ Финансирање на програмата за работа на сојузот 

Дотација на Републичката конференција на Сојузот на 
резервните старешини 

430 ОЗ Финансирање на програмата за работа на конференцијата 666.000 

Дотација на претседателството на конференцијата на Со-
јузот на студентите на Македонија 

431 ОЗ Финансирање на програмата за работа на претседателството 313.000 
432 ОЗ Дотација на весникот „Студентски збор" 922.000 

Дотација на конференцијата за општествена активност на 
жените од Македонија 

433 ОЗ Финансирање на програмата на конференцијата 268.000 
» 

Дотација на Матицата на иселениците од Македонија 

434 ОЗ Финансирање на програмата на Матицата 680.000 
435 ОЗ Дотација на списанието „Македонија" 867.000 

Се ОЗ 46.775.800 
Вкупно раздел 41 (позиции 413 до 435) 46.775.800 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност — 
За посебни намени 46.775.800 

ВКУПНО: 46.775.800 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1974 година. 

П Р Е Г Л Е Д 
на приходите што ги остваруваат републичките 
органи од вршењето на технички, сметководствени, 
административни и слични услуги на други органи 

и организации 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за организирање на деј-
ност за унапредување на образованието и воспи-
тувањето, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржа-
на еа 29 март 1974 година. 

Број 03-774 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

1. Републичка геодетска управа 1.100.000 
2. Републички хидрометеоролошки завод 900.000 
3. Републички завод за статистика 250.000 
4. Републички завод за техничка соработка 250.000 

ВКУПНО: 2.500.000 

98. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот за-
кон за спроведување на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, издавам 
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З А К О Н 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТ ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУ-

ВАЊЕТО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува дејноста за унапреду-

вање на образованието и воспитувањето во уста-
новите за предучилишно воспитување, основните 
училишта, училиштата и другите форми на средно 
образование и ученичките домови (во натамошниот 
текст: установи за образование и воспитување), ка-
ко и нејзината организација. 

Член 2 
Со дејноста за унапредување на образованието 

и воспитувањето се унапредува, проучува и раз-
вива системот и организацијата на образованието и 
воспитувањето, се програмираат образовно-воспит-
ните содржини и услови за нивна реализација и 
се усовршуваат кадрите во областа на образова-
нието и воспитувањето. 

За остварување на задачите од претходниот 
став, дејноста за унапредување на образованието 
и воспитувањето опфаќа: 

1. систематско следење и проучување работата 
на установите за образование и воспитување и дру-
гите образовно-воспитни форми и предлагање на 
мерки за нивно унапредување и развој; 

2. следење, проучување и вреднување на про-
мените во системот и организацијата на образова-
нието и воспитувањето, образовно-воспитната тех-
нологија, методите и формите на работа и внесу-
вање на иновации во системот, организацијата, со-
држините, методите и средствата за изведување на 
образовно-воспитната работа; 

3. проучување и утврдување на методологијата 
за изработка и следење на наставните планови и 
програми и програми за воспитна работа и изработ-
ка на предлози за донесување на тие планови и 
програми; 

4. изработка на методски упатства за реализа-
ција на наставните планови и програми и воспит-
ните програми и систематско следење на реализа-
цијата на тие планови и програми; 

5. проучување на условите за остварување на 
наставните планови и програми и воспитните про-
грами (кадри, простор, опрема, учила, учебници) и 
на нивната педагошка ефикасност; 

6. експериментална проверка на новите содр-
жини, методи, форми и средства во образовно-вос-
питната работа: 

7. проучување на системот и организацијата за 
усовршување на кадрите во образованието и вос-
питувањето и перманентно општествено,идеолошко, 
стручно и педагошко усовршување на тие кадри; 

8. проучување на системот на вреднување на 
работата и резултатите од работата на установите 
за образование и воспитување; 

9. информативна, документациона и издавачка 
дејност по прашањата за унапредување и развој 
на образованието и воспитувањето. 

Член 3 
Дејноста за унапредување на образованието и 

воспитувањето се остварува во: 
— специјализирани стручни, научни и други 

установи и организации за унапредување, проу-
чување и развој на образованието и воспитувањето; 

— установите за образование и воспитување и 
нивните асоцијации; 

— други заинтересирани организации. 
Установите и организациите од претходниот 

став сочинуваат единствен систем на дејност за 
унапредување на образованието и воспитувањето во 
Републиката. 

II. ЗАВОДИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗО-
ВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

Член 4 
Посебните специјализирани установи (заводи) 

за унапредувањето на образованието и воспитува-
њето се: 

— заводите за унапредување на претшколско-
то и основното образование и воспитување и 

— Републичкиот завод за унапредување на 
образованието и воспитувањето. 

Член 5 
Заводите за унапредување на претшколското и 

основното образование и воспитување ја вршат 
дејноста на унапредувањето на образованието и 
воспитувањето определени со овој закон, а особено: 

1. ја следат, анализираат и проучуваат рабо-
тата на установите за претшколско и основно обра-
зование и воспитување на подрачјето за кое се 
основани и предлагаат мерки за унапредување на 
образовно-воспитниот процес и им. укажуваат 
стручна помош на училиштата; 

2. вршат педагошки увид во остварувањето на 
наставните планови и програми, и програмите за 
воспитната работа и други форми на образование 
и воспитување во установите за предучилишно и 
основно образование и воспитување; 

3. на установите за образование им помагаат во 
применувањето на најновите достигања на науката, 
техниката и технологијата во образовната и вос-
питната работа; 

4. го организираат стручното и педагошкото 
усовршување на кадрите во установите за предучи-
лишно и основно образование и воспитување; 

5. работат на вреднувањето на работите и ре-
зултатите што ги постигнуваат установите за пред-
училишно и основно образование и воспитување 
како основ за здобивање на доход и негова рас-
пределба. 

Член 6 
Републичкиот завод за унапредување на обра-

зованието и воспитувањето ја врши дејноста на 
ургапредувањето на образованието и воспитувањето 
од член 2 на овој закон, а особено: 

1. ги следи и проучува појавите и проблемите 
во остварувањето целите и задачите на образова-
нието и воспитувањето и во соработка со устано-
вите за образование и воспитување и со заводите 
за унапредување на предучилишното и основното 
образование и воспитување и со другите заинтере-
сирани органи и организации на здружениот труд 
предлага мерки за развој и унапредување; 

2. ги изработува предлозите на основите на на-
ставните планови и програми и програмите на вос-
питната работа, ги разработува тие основи и се гри-
жи за остварувањето на донесените наставни пла-
нови и програми и програмите на воспитната ра-
бота; 

3. ги проучува условите за остварување на на-
ставните планови и програми и програмите на вос-
питната работа, изработува методски упатства, нор-
мативи и стандарди (кадар, простор, опрема, учила, 
учебници и др.) за нивната реализација; 

4. го следи, анализира и проучува работењето 
на установите за средно образование, предлага мер-
ки за унапредување на образовно-воспитниот про-
цес и им укажува стручна помош на установите за 
средно образование; 

5. ги следи и проучува учебниците, прирачни-
ците и другите наставни средства и дава предлози 
за нивната примена и усовршување; 

6. врши педагошки увид во спроведувањето на 
наставната и воспитната работа, укажува стручна 
помош и дава предлози за остварување на настав-
ните планови и програми и програмите на воспит-
ната работа; 
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7. врши експериментална проверка на новите 
содржини, методи, форми и средства за образов-
но-воспитната работа; 

8. го разработува системот за усовршување на 
кадрите во образованието и воспитувањето и со 
установите за образование и воспитување ја орга-
низира неговата реализација (организирање на кур-
севи, семинари, симпозиуми, стручни патувања, раз-
мена на кадри, издавачка дејност, информативна 
дејност, педагошка документација и др.); 

9. го разработува системот на оценување и уна-
предувањето на учениците и работи на неговото 
усовршување; 

10. ги следи и проучува промените во системот 
и организацијата на сите степени на образованието 
и воспитувањето и настојува позитивните резул-
тати од тие промени да се користат во системот и 
организацијата на образованието и воспитувањето; 

11. ги следи и проучува факторите што влијаат 
врз образованието и воспитувањето и работи на ме-
ѓусебно поврзување и усогласување на нивните по-
зитивни влијанија врз образовно-воспитниот про-
цес; 

12. ги следи и проучува резултатите и достига-
њата во областа на педагошката теорија и прак-
тика заради унапредување на образовно-воспит-
ната технологија и внесување на иновации во ме-
тодите, облиците и средствата за изведување на 
сбразовно-воспитната работа; 

13. го проучува системот на вреднување на ра-
ботата и резултатите што ги постигнуваат устано-
вите за образование и воспитување како основ за 
здобивање со доход и негова распределба. 

Член 7 
Заводите за унапредување на предучилишното 

и основното образование и воспитувањето и Ре-
публичкиот завод за унапредување на образова-
нието и воспитувањето (заводи) се самостојни и са-
моуправни организации на здружен труд. 

Член 8 
Дејноста на заводите е од посебен општествен 

интерес. 
Член 9 

Заводите ги основаат општините и Републи-
ката. 

Општината, во рамките на своите права и долж-
ности, е должна сама или заедно со други оп-
штини да го обезбеди вршењето на дејноста за 
унапредување на предучилишното и задолжител-
ното основно образование и воспитување. 

Член 10 
Завод може да се основе ако се обезбедени по-

требните услови за нормална и успешна работа на 
заводот, а особено: 

— ако постојат соодветни простории; 
— ако е обезбеден доволен број стручни работ-

ници што ги исполнуваат условите пропишани со 
овој закон за опфаќање на сите наставно-воспитни 
подрачја; 

— ако има потребна опрема и стручна и науч-
на библиотека; 

— ако се обезбедени потребните средства за фи-
нансирање дејноста на заводот. 

Кога основач на заводот е општината, за ис-
полнетоста на условите од претходниот член, мис-
лење дава Републичкиот секретаријат за образо-
вание и наука. 

Член 11 
Заводите имаат статут со кој поблиску се опре-

делуваат задачите, организацијата на заводот, со-
држината и начинот на работа на самоуправните 
органи и нивниот состав и се уредуваат други пра-
шања од значење за работата на заводот. 

На деловите од статутот кои се однесуваат на 
задави! е на заводот, самоуправувањето, условите 
и постапката за именување на индивидуалниот ра-

ботоводен орган (директорот) на заводот и условите 
што треба да ги исполнуваат стручните работници 
во заводот, согласност дава основачот на заводот. 

Член 12 
Работата на заводите е јавна и тие се должни 

да ја информираат јавноста за својата работа. 
Со статутот на Заводот се определуваат начинот 

и формите на информирањето на јавноста. 

Член 13 
Заводите својата дејност ја вршат според утвр-

дена програма за унапредување на образованието 
и воспитувањето. 

Програмата за заводот се утврдува по приба-
вено мислење од основачот, заедниците на образо-
ванието, другите заводи, установите за образование 
и воспитување и другите заинтересирани органи и 
организации. 

Член 14 
За остварување на својата програма заводите 

соработуваат со заедниците на образованието, висо-
кошколските и другите установи за образование и 
воспитување, со научните установи, како и со ор-
ганизациите на здружен труд и другите заинтере-
сирани органи и организации. 

Член 15 
За разгледување работата на установите за 

образование и воспитување и постигнатите резул-
тати како и за размена на искуства во решавањето 
на образовно-воспитните проблеми и воведување на 
нови методи во работата, заводите организираат со-
ветувања, нагледни предавања, демонстрации на 
нови методи и современи наставни средства како 
и други форми на работа. 

Член 16 
Заводите ги остваруваат своите задачи и пре-

ку посебни експериментални наставни планови и 
програми за воспитно-образовната работа во оддел-
ни установи за образование и воспитување што ќе 
ги определи републичкиот секретар за образование 
и наука. 

Член 17 
Републичкиот завод за унапредување на обра-

зованието и воспитувањето на заводите за пред-
училишно и основно образование и воспитување 
им дава стручни упатства и им укажува стручна 
помош во вршењето на нивната дејност. 

Член 18 
Заводите за унапредување на предучилишното 

и основното образование и воспитување за постиг-
натите резултати во вршењето на своите задачи 
ги известуваат заедниците на образованието на оп-
штината и Републичкиот завод за унапредување на 
образованието и воспитувањето. 

Член 19 
Републичкиот завод за унапредување на обра-

зованието и воспитувањето за извршувањето на не-
говите задачи им поднесува извештај на заедни-
ците за насочено образование и Собранието на 
СРЖ. 

III. СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ 

Член 20 
Задачите на заводите ги вршат стручни работ-

ници. 
Стручни работници на заводите се: самостојни 

педагошки советници, педагошки советници и 
стружни соработници. 

За самостоен педагошки советник може да би-
де избрано лице што завршило соодветен факул-
тет или висока школа и што има објавени позна-
чајни трудови и што владее со методологијата на 
истражувачката работа. 
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За педагошки советник може да биде избрано 
лице што завршило соодветен факултет или ви-
сока школа, има соодветна практика, се истакну-
ва во својата струка и покажува способност за ра-
бота на унапредувањето на образованието. 

За стручен соработник може да биде избрано 
лице што завршило соодветен факултет, висока или 
виша школа и има најмалку 5 годишна соодветна 
воспитно-образовна практика. 

Член 21 
Самостојните педагошки советници, педагошки-

те советници и стручните соработници подлежат на 
повторен избор (преизбор). Самостојните педагош-
ки советници се преизбираат еднаш по истекот на 
пет години, а педагошките советници и стручните 
соработници се преизбираат по истекот на секоја 
четврта година. 

Член 22 
Конкурсот за избор на стручни работници се 

објавува во дневниот печат. 
За оцена на пријавените кандидати се формира 

рецензиона комисија од редот на истакнатите 
стручни и научни работници. 

Рецензионата комисија ја сочинуваат најмалку 
3 члена. 

Член 23 
По потреба во заводите можат да работат и 

надворешни стручни работници што ги исполнуваат 
условите за постојани стручни работници на за-
водите. 

IV. ВРШЕЊЕ НА ПЕДАГОШКИ УВИД 

Член 24 
Во остварувањето задачите на дејноста за уна-

предување на образованието и воспитувањето, 
стручните работници на заводите вршат непосре-
ден педагошки увид во образовно-воепитната рабо-
та на установите за образование и воспитување на 
подрачјето за кое се основани. 

Иницијатива за вршење на непосреден педа-
гошки увид во смисла на претходниот став, покрај 
заводите, можат да дадат и надлежните органи на 
општината, заедниците на образованието и самите 
установи за образование и воспитување. 

Установите за образование и воспитување се 
должни на стручните работници да им овозможат 
непречено вршење на педагошкиот увид во сите 
форми на наставно-воспитната дејност на устано-
вата. 

Член 25 
Со непосредниот педагошки увид од претход-

ниот член особено треба да се установи: 
— дали со образовно-воспитната работа на ус-

тановата се остваруваат целите и задачите на обра-
зованието и воспитувањето; 

— како се остваруваат наставните планови и 
програми и програмите на воспитната работа; 

— во која мера се применуваат најновите до-
стигања на науката, техниката и технологијата во 
образовно-воспитниот процес. 

Член 26 
Во вршењето на непосредниот педагошки увид 

стручните работници на заводите, ако утврдат дека 
во воспитно-образовната работа во установата се 
отстапува од утврдените наставни планови и про-
грами или дека таквата работа се изведува со пого-
леми недостатоци, должни се за тие недостатоци 
веднаш да ги известат органите на управување на 
установите и надлежниот општински орган на упра-
вата. 

Ако во вршењето на непосредниот педагошки 
увид од претходниот став се утврди дека работата 
на наставникот не е во согласност со општите про-
писи за начинот на изведување на воспитно-обра-
зовната работа, стручните работници на заводот ќе 
го известат органот на управување на установата 
заради 'преземање на соодветни мерки. 

Член 27 
Во вршењето на непосредниот педагошки увид 

стручните работници на заводите се должни да ги 
запознаваат органите на управување на устано-
вите, наставниците, воспитувачите и другите учес-
ници во образовно-воспитната работа со најновите 
научни, стручни и педагошки достигања и да им 
помогнат во нивната примена на образовно-вос-
питниот процес. 

V. ОПШТЕСТВЕНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ РАБОТАТА 
НА ЗАВОДИТЕ 

Член 28 
Во управување со заводите, во одлучувањето 

за работите од посебен општествен интерес учеству-
ваат и претставници на заинтересираните органи-
зации на здружен труд и други организации, оп-
штината односно Републиката и на општествено-по-
литичките организации (претставници на општес-
твената заедница). 

Со статутот на Заводот се определуваат заинте-
ресираните организации на здружениот труд и оп-
штествено-политичките организации и заедници 
како и бројот на претставниците што тие ги изби-
раат односно делегираат во органот на управува-
њето на заводот. 

Собранието на општината го определува бројот 
на претставниците што ги именува во органот на 
управување на Заводот за унапредување на пред-
училишното и основното воспитување и образо-
вание. 

Извршниот совет на Собранието на СРМ во 
органот на управување на Републичкиот завод за 
унапредување на образованието и воспитувањето 
именува тројца претставници. 

Бројот на претставниците на општествената 
заедница не може да биде помал од една полови-
на од вкупниот број на членови на органот на 
управување на Заводот. 

Член 29 
Како работи од посебен општествен интерес за 

кои во одлучувањето учествуваат претставниците 
на општествената заедница се сметаат: 

— донесување на статутот на заводот; 
— утврдување програма за работа на заводот; 
— донесување на финансиски план и завршна 

сметка на заводот; 
— претресување на општи прашања од живо-

тот и работата на заводот; 
— предлагање на мерки за усовршување на 

постојниот образовно-воспитен систем и давање на 
иницијатива и учество во општественото догова-
рање за поттикнување развојот на образованието и 
воспитувањето; 

— утврдување на извештаите на заводот за ос-
тварување на задачите на дејноста за унапреду-
вање на образованието и воспитувањето; 

— именување на членови во конкурсната коми-
сија за избор на директор на заводот; 

— именување и разрешување на директорот на 
заводот; 

— изборот во стручни звања. 
Одлука за работите од претходниот став може 

да се донесе ако за неа гласале повеќе од полови-
ната од вкупниот број на претставници на општес-
твената заедница. 
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Член 30 
Директорот на заводот, основан од општината 

го именува и разрешува заводот во согласност со 
собранието на општината. 

Директорот на Републичкиот завод за унапре-
дување на образованието и воспитувањето го име-
нува и разрешува Републичкиот завод во согласност 
со Извршниот совет на Собранието на СРМ. 

VI. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

Член 31 
За вршење на дејноста за унапредување на 

образованието и воспитувањето на Републиката се 
основа: Републички завод за унапредување па 
обпазованието и воспитувањето со седиште во 
Скопје. 

Член 32 
Привремен извршен орган на Републичкиот за-

вод за унапредување на образованието и воспи-
тувањето именува Извршниот совет на Собранието 
на СРИ. 

Член 33 
Републичкиот завод за унапредување на обра-

зованието и воспитувањето ќе се конституира нај-
доцна до 31 август 1974 година. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Подготовките за почеток со работа на заводите 

според одредбите на овој закон ги врши матична 
комисија што ја формира основачот. Матичната ко-
мисија ја сочинуваат најмалку 5 членови. 

Матичната комисија го врши изборот на првите 
5 стручни работници, од кои најмалку 2 самостој-
ни советници. 

Член 35 
Републичкиот завод за унапредување на школ-

ством престанува со работа со денот на консти-
туирањето на Републичкиот завод за унапредување 
на образованието и воспитувањето. 

Работниците, средствата и инвентарот на уки-
натиот Републички завод за унапредување на 
школство™ ги презема Републичкиот завод за уна-
предување на образованието и воспитувањето. 

Член 36 
Заводите за унапредување на предучилишното 

и основното образование и воспитување ќе се кон-
ституираат според одредбите на овој закон најдоц-
на до 31 август 1974 година. 

Член 37 
Во Законот за републичките органи на упра-

вата („Службен весник на СРМ" број 40/71) алинеја 
4 на член 24 и член 28 — се бришат. 

Член 38 
Законот за просветно-педагошката служба 

(„Службен весник на СРМ" број 16/60 и 14/65), пре-
станува да важи со конституирањето на заводите 
за унапредување на школством, според одредбите 
на овој закон, а најдоцна до 31. УШ. 1974 година. 

Член 39 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

99. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за организирање на на-
учните дејности, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржана 
на 29 март 1974 година. 

Број 03-776 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат системот и органи-

зацијата на научните дејности. 
Член 2 

Со научните дејности, со развивањето и при-
менувањето на методите на научните истражува-
ња, особено се: 

— решаваат проблеми од интерес за матери-
јалниот и културниот развој на општествената за-
едница, заради создавање на услови за проширу-
вање и усовршување на основата на општествено-
то производство, за ослободување на трудот и за 
пројавување на творечките способности на работ-
ните луѓе; 

— создаваат определени постојани заемни од-
носи меѓу потребите на општеството и научното 
творештво; 

— поттикнуваат и проверуваат творечките пот-
фати на организациите на здружениот труд и на 
поединци; 

— подготвуваат и усовршуваат научни и струч-
ни кадри за вршење на научни дејности. 

Член 3 
Научните дејности се од посебен општествен 

интерес. 
Член 4 

Научното творење е слободно. 
Резултатите од научната дејност и нивното ко-

ристење и примена се јавни и подложни на јавна 
критика. 

Организацијата на здружениот труд за вршење 
на научни дејности односно работната заедница од 
член 18 на овој закон со општ акт го уредува на-
чинот на остварувањето на јавноста од претход-
ниот став. 

Член 5 
Работните луѓе и нивните организации на здру-

жениот труд и другите самоуправни организации 
и заедници во согласност со програмите за развој 
на научните дејности по пат на самоуправни спо-
годби и општествени договори создаваат услови и 
обезбедуваат средства за вршење на научните де1-
ности, за унапредување на истражувањето и за 
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примена на научните достигања заради подигање 
производноста на трудот, како и за подготвување 
и усовршување на научните и стручните кадри. 

Републиката учествува во обезбедување на ус-
лови за развиток на науката и за унапредување на 
научно-истражувачката работа. 

Средствата што Републиката ги обезбедува се 
определуваат со посебен закон во согласност со 
обврските на Републиката утврдени со општестве-
ниот план. 

Член 6 
Организациите на здружениот труд што вршат 

научни дејности во согласност со своите програми 
за научна работа се грижат за развитокот на нау-
ката, организираат разни форми на научни истра-
жувања, ја развиваат и усовршуваат методологи-
јата на научно-истражувачката работа и посебно се 
грижат за издигање и усовршување на млад нау-
чен кадар. 

Организациите од претходниот став и нивните 
асоцијации соработуваат со сродни научни и други 
институции, со високошколеќите установи, и со ор-
ганизациите на здружениот труд, заради коорди-
нирање на научната дејност и за таа цел издаваат 
научни списанија и организираат научни собири. 

Член 7 
Организациите на здружениот труд што вршат 

научни дејности остваруваат меѓународна научна 
соработка, во рамките на утврдената надворешна 
политика и меѓународните договори. 

П. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 8 
Научните дејности се вршат во: 
— научни установи. 
— одделни организации на здружениот труд, 

државни органи и општествено-политички и други 
организации преку посебно организирани делови 
(научни единици). 

Научна дејност може да вршат и научни ра-
ботници самостојно или преку работни заедници на 
самостојни научни работници. 

Член 9 
За организирање на научните дејности во Ма-

кедонската академија на науките и уметностите, 
Универзитетот, факултетите се применуваат одред-
бите на овој закон ако со посебен пропис не е пои-
наку определено. 

1. Научни установи 

Член 10 
Научна установа може да се основа ако има 

подолготрајна општествена потреба од организира-
ње на одредена научна работа, ако се обезбедени 
средства за основање и почеток со работа и ако 
има потребен број научни работници за извршу-
вање на научните задачи. 

Се смета дека има потребен број научни работ-
ници за основање на научната установа, ако за 
остварување на нејзината програма работат нај-
малку 5 научни соработници со полно работно 
време. < 

Член 11 
Подготовките за почеток со работа на научната 

установа ги врши матична комисија што ја фор-
мира основачот. 

Комисијата ја сочинуваат најмалку пет чле-
нови од кои најмалку три научни работници или 
наставници на факултет. 

Матичната комисија го врши изборот на први-
те научни соработници во установите. 

Матичната комисија престанува со работа кога 
ќе се изврши избор на првите пет научни соработ-
ници. 

Член 12 
Научните установи што ги исполнуваат усло-

вите од член 10 на ОВОЈ закон се запишуваат и во 
регистарот на организациите на здружениот труд 
во областа на науката, што како јавна книга го 
води Републичкиот секретаријат за образование и 
наука. 

Начинот на водење на регистарот од претход-
ниот став го пропишува републичкиот секретар за 
образование и наука. 

Решение за запишување на научната установа 
во регистарот од став 1 на овој член донесува ре-
публичкиот секретар за образование и наука. 

Републичкиот секретар за образование и наука 
по службена должност ќе донесе решение за бри-
шење од регистарот од став 1 на овој член на на-
учна установа која повеќе не ќе ги исполнува усло-
вите од член 10 на овој закон. 

Решението од став 3 и 4 на овој член се до-
ставува до стопанскиот суд на чие подрачје е се-
диштето на научната установа. 

Член 13 
Статутот на научната установа и на нејзината 

основна организација на здружен труд го потврду-
ва собранието на општината на чие подрачје е се-
диштето на научната установа. 

Статутот на научната установа основана од Ре-
публиката односно статутот на научната установа 
основана за вршење на дејност од општ интерес 
на Републиката, како и статутот на основната ор-
ганизација на здружен труд на тие установи, го 
потврдува Собранието на СРМ. 

Член 14 
Во управувањето со научните установи во ра-

ботите од посебен општествен интерес, покрај чле-
новите на работната заедница, учествуваат корис-
ниците на услугите и другите заинтересирани ор-
ганизации, претставници на основачите, претстав-
ници на општината односно Републиката и на оп-
штествено-политичките организации (претставници 
на општествената заедница), на начин определен 
со статутот на установата. 

Бројот на претставниците на општествената за-
едница не може да биде помал од една половина 
од вкупниот број на членови на органот на упра-
вување на научната установа. 

Член 15 
Како работи од посебен општествен интерес, во 

кои во одлучувањето- учествуваат претставници на 
општествената заедница, се сметаат: 

— одлучувањето за остварување на заедничките 
цели; 

— за основните намени за користење на сред-
ствата; 

— програмите за развој и основните услови за 
стекнување на доход и работењето; 

— утврдување на статутот; 
— потврдување на изборот во научни и струч-

ни звања; 
— именување и разрешување на индивидуал-

ниот работоводен орган (директор) на установата. 
Одлука за работите од претходниот став може 

да се донесе ако за неа гласале повеќе од полови-
ната од вкупниот број на претставниците на оп-
штествената заедница. 

Член 16 
Во научните установи се формира научен со-

вет чиј делокруг и состав се утврдува со статутот. 

Член 17 
Надзор над законитоста на работата на науч-

ните установи и на нејзините основни организа-
ции на здружен труд, врши општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на науката. 
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Надзор над законитоста на работата на науч-
ната установа основана од Републиката односно на 
научната установа основана за вршење на дејност 
од општ интерес на Републиката, како и на основ-
ната организација на здружен труд на тие уста-
нови врши Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

2. Научни единици 

Член 18 
Научна единица може да врши научна дејност 

под условите определени со овој закон, ако е по-
себно организирана. 

Член 19 
Одредбите од член 10 до 18 соодветно се при-

менуваат и на научните единици. 

3. Работни заедници на самостојни научни 
работници 

Член 20 
Работна заедница на самостојните научни ра-

ботници можат да основаат научни работници кои 
својот труд и своите средства ги здружуваат за 
остварување на научно-истражувачки проекти и 
кои самостојно ја вршат својата професионална 
дејност како единствено или главно занимање. 

Член 21 
Работните заедници на самостојните научни ра-

ботници можат да се занимаваат со научно-истра-
жувачка работа ако ги исполнуваат следните ус-
лови: 

— да имаат програма за научноистражувачка 
работа и 

— да имаат обезбедено средства и научни ра-
ботници за остварување на програмата. 

Работните заедници се запишуваат во региста-
рот предвиден со член 12 од овој закон. 

Републичкиот секретаријат за образование и 
наука оценува дали се исполнети условите од 
став 1. 

Член 22 
Работна заедница на самостојни научни работ-

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

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

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

— начинот на остварување на самоуправните 
права на научните работници; 

— начинот на формирање и распределба на 
вкупниот доход: и 

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

Член 23 
Научните работници, здружени во работна за-

едница на самостојни научни работници, ги оства-
руваат своите самоуправни права со непосредно 
3'чество во одлучувањето или преку органите на 
работната заедница определени со договорот. 

Член 24 
Работната заедница на самостојните работни 

заедници има својство на правно лице. 

Член 25 
Работната заедница на самостојните научни ра-

ботници престанува: 
— кога ќе ја реализира програмата заради ко-

ја е основана; 
— кога ќе се раскине договорот со кој е ос-

нована; 
— во други случаи предвидени со договорот за 

основање или со други прописи. 

III. НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Член 26 
Научните работници се .избираат во звањата: 

асистент, научен соработник, виш научен соработ-
ник и научен советник. 

За научен работник може да биде избрано ли-
це кое има високо школско образование и во ме-
тодологијата на истражувањата стои на позициите 
на марксистичката наука. 

Член 27 
За асистент може да биде избрано лице што 

завршило факултет или висока школа и покажува 
способност и наклоност за научна работа. 

За научен соработник може да биде избрано 
лице што завршило постдипломски студии или се 
здобило со докторат на науките и што има објавени 
научни трудови, врз основа на кои се докажува 
дека владее со проблемите на научната област. 

За виш научен соработник може да биде из-
брано лице што има докторат на науките и позна-
чајни објавени научни трудови. 

За научен советник може да биде избрано ли-
це што има докторат на науките и забележителни 
научни трудови и дејности што имаат значајно вли-
јание врз развитокот на научната област и оства-
рени научни резултати во практиката. 

Член 28 
Стручните работници се избиваат во звањата: 

стручен соваботник, виш стручен соработник и 
стручен советник. 

Член 29 
За стручен соработник може да биде избрано 

лице што заврши по факултет или висока школа и 
има соодветна пракса. 

За виш стручен соработник може да биде избра-
но лице што завршило факултет или висока шко-
ла и има позначајни објавени или познати стручни 
трудови. 

За стручен советник може да биде избрано ли-
це што завршило факултет или висока школа, има 
долгогодишна соодветна практика и значајни об-
јавени стручни трудови што се признаени во соод-
ветната област. 

Член 30 
Лицата во сите научни и стручни звања, освен 

во звањата научен советник и стручен советник, 
подлежат на повторен избор (преизбор). 

Вишите научни соработници се избираат на 5 
години, а другите научни работници и стручни ра-
ботници се избираат на три години. 

Член 31 
Изборот во научни и стручни звања го врши 

органот утврден со статутот на научната органи-
зација. 

Член 32 
Изборот во научни и стручни звања се врши 

по пријава на кандидатот. 

Член 33 
За оцена на пријавените кандидати, научниот 

совет на установата формира рецензиона комисија 
од научни работници. 

Рецензионата комисија ја сочинуваат најмалку 
3 члена. 

Член 34 
При изборот на научни советници, виши науч-

ни соработници и научни соработници членовите 
на рецензионата комисија треба да го имаат нај-
малку она звање за кое се врши изборот. 

При изборот на асистенти, стручни соработници, 
виши стручни соработници и стручни советници, 
членовите на рецензионата комисија треба да 
имаат најмалку звање научен соработник. 
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Член 35 
Рецензионата комисија поднесува извештај за 

пријавените кандидати. 
Извештајот на рецензионата комисија се обја-

вува на начин определен со статутот на научната 
организација. 

Врз основа на извештајот на рецензионата ко-
мисија научниот совет на установата врши избор 
на пријавените кандидати. 

При изборот за научен советник учествуваат 
научните советници и вишите научни соработници. 

При изборот за виш научен соработник и нау-
чен соработник учествуваат научните советници, 
вишите научни соработници и научните соработ-
ници. 

При изборот за стручните звања и асистенти^ 
учествуваат сите членови на научниот совет. 

Член 36 
За научен советник и виш научен соработник 

може да биде избрано и лице кое нема докторат 
на науки, а ги исполнува другите услови од член 
28 на овој закон и хабилигира за тоа звање спо-
ред одредбите на овој закон. 

Член 37 
Кандидатот за научното звање што се избира 

според одредбите од претходниот член на овој за-
кон хабилитира за соодветно научно звање во те-
кот на изборната постапка, врз основа на поднесен 
хабилитационен труд. 

Хабилитациониот труд претставува научен или 
виеокостручен придонес, односно вкупен придонес 
во областа за која кандидатот хабилитира и јав-
но се брани пред комисија од најмалку тројца ис-
такнати научни работници со најмалку она звање 
за кое кандидатот хабилитира. 

Член 38 
Поблиски одредби за пријавувањето, предава-

њето и одбраната на хабилитациониот труд содржи 
статутот на научната установа. 

Член 39 
Научни работници во смисла на овој закон се 

лицата избрани за редовни или дописни членови 
на академијата на науките и уметностите, или за 
редовни професори, вонредни професори односно 
доценти на високошколска установа. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Затекнатите научни и стручни работници на 

научните установи и научните единици кои во рок 
од пет години по влегувањето во сила на овој за-
кон не ќе ги исполнат условите предвидени со овој 
закон за звањето што го имаат, го губат тоа звање. 

Член 41 
Поетотните научни установи и научни единици 

ќе ја усогласат својата организацита и работа со 
одредбите на овој закон во рок од една година по 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 42 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за организирање на научните 
дејности („Службен весник на СРМ" бр. 9/67). 

Член 43 
До донесувањето на прописот од член 12 на 

овој закон, ќе се применува Упатството за начинот 
на водење на регистарот на научните установи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 39/67). 

Член 44 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

100. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
БИБЛИОТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за библиотекарската 
дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот ообор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржа-
на на 29 март 1974 година. 

Број 03-775 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА БИБЛИОТЕКАРСКАТА ДЕЈНОСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Библиотекарската дејност е општествена деј-

ност која преку библиотечниот материјал го шири 
образованието, трајно ги задоволува културните 
потреби на работните луѓе и граѓаните и придо-
несува за унапредување на стручната и научно-
истражувачката работа и за разводот на образова-
нието, културата, науката, стопанството и другите 
дејности. 

Член 2 
Библиотекарската дејност во смисла на овој 

закон опфаќа: набавување, чување, обработување 
и давање на користење библиотечен материјал ка-
ко и прибирање, обработка и презентирање на ин-
формации и податоци за библиотечниот материјал. 

Член 3 
Како библиотечен материјал се сметаат: книги, 

брошури, сепарати, учебници, скрипти и прирачни-
ци, списанија, весници, каталози, проспекти, про-
грами и додатоците кон нив (табели, графикони, 
обрасци), плакати, летоци, географски карти, атла-
си и глобуси, музички дела, грамофонски плочи, 
магнетофонски и видеокасети, репродукции на 
уметнички слики и цртежи, разгледници, фотогра-
фии, дитапозитиви, други дела што се умножуваат 
со печатење или друга техника, ракописи и рако-
писни книги и микрофилмувани текстови. 

Член 4 
Библиотекарската дејност е од посебен опште-

ствен интерес. 
Член 5 

За библиотечниот материјал што има својство 
на споменик на културата се применуваат пропи-
сите за заштита на спомениците на културата. 

Член 6 
Стручните работи во библиотеките се вршат 

според единствени современи библиотекарски прин-
ципи и методи. 

Член 7 
Стручните работи во врска со организирањето 

и унапредувањето на библиотекарската дејност ги 
вршат матичните библиотеки според одредбите иа 
овој закон. 
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II. БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 8 
Библиотечниот материјал библиотеките го на-

бавуваат со купување, размена, подароци и заве-
штанија и преку задолжителниот примерок што 
одредени библиотеки го добиваат според Законот 
за доставување на печатени работи на определени 
установи. 

Член 9 
Библиотечниот материјал се чува во погодни 

услови и се заштитува со примена на современи 
технички средства и уреди заради неговото одр-
жување и трајно користење. 

Член 10 
Прописи за стручно обработување на библио-

течниот материјал донесува Народната и универ-
зитетска библиотека „Климент Охридски" во Скоп-
је (Народна и универзитетска библиотека). 

Член 11 
Библиотеките повремено вршат ревизија на би-

блиотечниот материјал со која се утврдува состој-
бата на библиотечниот материјал и потребата од 
преземање на мерки за неговата заштита. 

Рокот за вршење на ревизија се определува со 
Статутот на библиотеката. 

Член 12 
Библиотеките можат да го ограничат користе-

њето на оштетениот редок библиотечен материјал 
заради негово трајно зачувување. 

Член 13 
Расходување на библиотечен материјал се вр-

ши комисиски според единствени критериуми. 
Критериумите од став 1 на овој член ги утвр-

дува Народната и универзитетска библиотека. 

Член 14 
Кој библиотечен материјал ќе се смета споме-

ник на културата и редок библиотечен материјал 
како и условите и начинот на стручното обработу-
вање, заштита, чување и користење на овој мате-
ријал определува Народната и универзитетска биб-
лиотека. 

Член 15 
Поединци, државни органи, организации на 

здружен труд, самоуправни интересни заедници и 
други организации и заедници што набавиле редок 
библиотечен материјал се должни во рок од шеесет 
дена од денот на набавувањето да го пријават на 
Народната и универзитетска библиотека за евиден-
ција. 

Народната и универзитетска библиотека, во 
договор со имателот, врши микрофилмување на 
реткиот библиотечен материјал од став 1 на овој 
член. 

Член 16 
Во случај на престанок на работа на библио-

тека, со актот за престанок се определува на која 
библиотека ќе и биде предаден библиотечниот ма-
теријал на библиотеката што престанува со работа, 
по претходно прибавено мислење на Народната и 
универзитетска библиотека. 

Член 17 
Издавачките организации и книжарниците се 

должни библиотечниот материјал што го расходу-
ваат претходно да го понудат за продажба на ма-
тичната библиотека на подрачјето на општината, 
по цена и други услови под кои се продава на ор-
ганизациите за откуп и преработка на хартија. 

Матичната библиотека од став 1 на овој член е 
должна во рок од триесет дена да го извести по-
нудувачот дали ја прифаќа понудата. 

По истекот на рокот од претходниот став, по-
нудата може да ја прифати друга библиотека во 
ист рок и под исти услови. 

Член 18 
Библиотеките можат да вршат размена, позај-

мување и отстапување на библиотечен материјал 
со библиотеки и други сродни организации во зем-
јата и странство. 

Во размена, позајмување и отстапување на ре-
док библиотечен материјал, библиотеките се долж-
ни да прибават претходна согласност на Народната 
и универзитетска библиотека. 

Член 19 
Библиотечен материјал што има својство на 

споменик на културата не може да се извезува 
ниту изнесува во странство. 

По исклучок, библиотечен материјал од прет-
ходниот став може да се извезе односно изнесе во 
странство само со одобрение на републичкиот се-
кретар за култура, по претходно прибавено мисле-
ње од Народната и универзитетска библиотека. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА БИБЛИОТЕКАРСКАТА 
ДЕЈНОСТ 

Член 20 
Библиотеки основаат општините и Републиката, 

месните и самоуправните интересни заедници, ор-
ганизациите на здружениот труд и други органи-
зации и заедници и здруженија на граѓани. 

Член 21 
Библиотекарска дејност вршат библиотеки ре-

гистрирани како организации на здружен труд (са-
мостојни библиотеки). 

Библиотекарска дејност можат да вршат и дру-
ги организации на здружен труд, државни органи, 
самоуправни интересни заедници и други органи-
зации и заедници и граѓанско-правни лица кои во 
својот состав имаат библиотека (библиотеки во со-
став). 

Член 22 
Самостојна библиотека може да се основе ако 

се исполнети следните услови: 
— да има библиотечен материјал потребен за 

извршување на задачите на библиотеката; 
— да се обезбедени простории и опрема за сме-

стување и чување на библиотечниот материјал и 
за работа на библиотеката; 

— да се обезбедени финансиски средства за вр-
шење на дејноста на библиотеката; 

— да има најмалку еден библиотечен работник 
со висока стручна спрема. 

Член 23 
Според своите задачи и намена библиотеките 

се основаат како: општи, специјални и училишни 
библиотеки. 

Член 24 
Општи библиотеки се народните и научните 

библиотеки. 
Народните библиотеки се користат за ширење 

на општото образование, унапредување на струч-
ното образование и научната работа и за задово-
лување на културните потреби на работните луѓе 
и граѓаните. 

Научните библиотеки се користат за потребите 
на сите области на науката или за повеќе сродни 
научни области. 

Член 25 
Народните библиотеки во својот состав имаат 

детски одделенија, а можат да се основаат и како 
детски библиотеки. 

Член 26 
Специјалните библиотеки се користат за потре-

бите на одредена научна односно стручна област. 
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Член 27 
Училишните библиотеки се користат од учени-

ците и наставниците како извор на знаења од сите 
области на науката и уметноста, за поттикнување 
интересот на учениците за книгата, за извршување 
задачите на училиштето и за унапредување на на-
ставата. 

Член 28 

Библиотеките ги вршат следните работи: 
— набавуваат, стручно обработуваат, заштиту-

ваат, чуваат и даваат на користење библиотечен 
материјал; 

— вршат библиографско-информативна и до-
кументациона дејност; 

— го популаризираат библиотечниот материјал 
преку изложби, литературни читања, предавања, 
прикажување на филмови и др.; 

— вршат позајмување и размена на библио-
течен материјал со други библиотеки и сродни ус-
танови; 

— се грижат за правилно применување на 
техничко-заштитните мерки за чување и одржу-
вање на библиотечниот материјал; 

— доставуваат податоци за централниот ката-
лог на библиотечен материјал; 

— вршат и други работи предвидени со закон 
и други прописи. 

Библиотеките ја вршат својата дејност и пре-
ку подрачни и подвижни библиотеки. 

Библиотеките можат да вршат продажба на ан-
тикварен библиотечен материјал под услови што 
ќе ги определи Народната и универзитетска биб-
лиотека. 

Член 29 
За трајно организирано и систематско разви-

вање и унапредување на библиотекарската дејност 
за подрачје на општина односно за територијата на 
Републиката, одредени самостојни библиотеки, по-
крај својата редовна дејност, вршат и други рабо-
ти определени со овој закон (матични библиотеки). 

Работите на матична библиотека за територи-
јата на Републиката ги врши Народната и универ-
зитетска библиотека, како централна матична биб-
лиотека за Социјалистичка Република Македонија. 

Општината определува самостојна библиотека 
што ќе ги врши работите на матичната библиотека 
за подрачјето на општината. 

Член 30 
Матичните библиотеки, покрај работите од член 

28 на овој закон, ги вршат и следните работи: 
— ја проучуваат состојбата, потребите и усло-

вите за развој на библиотекарската мрежа, орга-
низацијата и унапредувањето на библиотекарската 
дејност на подрачјето на кое дејствуваат и даваат 
мислења и предлози; 

— вршат стручен надзор над работата на биб-
лиотеките и им укажуваат стручна помош; 

— се грижат за стручното усовршување на биб-
лиотекарските кадри; 

— организираат соработка меѓу библиотеките, 
особено во набавувањето, стручната обработка, по-
зајмувањето и размената на библиотечен матери-
јал; 

— водат евиденција за библиотеките; 
— вршат и други работи предвидени со закон 

и други прописи. 

Член 31 
Народната и универзитетска библиотека, како 

централна матична библиотека, покрај работите од 
член 28 и член 30 на овој закон, ги врши и след-
ните работи: 

— истражува, прибира и обработува библиоте-
чен материјал кој се однесува на Македонија, а се 
наоѓа во други социјалистички републики и по-
краини и во странство; 

— врши стручен надзор над работата на ма-
тичните библиотеки; 

— донесува прописи за техничко-заштитните 
мерки за чување и одржување на библиотечниот 
материјал; 

— води централен каталог на библиотечниот 
материјал; 

— води регистар на библиотечен материјал што 
има својство на споменик на културата и на редок 
библиотечен материјал; 

— врши конзервација и реставрација на биб-
лиотечен материјал; 

— утврдува принципи на единствен библиоте-
карски информативен систем; 

— ја координира библиотекарската информа-
тивно-документациска дејност во Републиката; 

— предлага републички библиотекарски стан-
дарди; 

— изработува и објавува тековна и ретроспек-
тивна библиографија на Македонија и други по-
себни библиографии; 

— прибира, чува и обработува текстови од од-
бранети докторски дисертации; 

— ја помага размената на библиотечен матери-
јал меѓу библиотеките во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и библиотеките во другите соци-
јалистички републики и покраини; 

— посредува во размената и позајмувањето на 
библиотечен материјал меѓу библиотеките во Ре-
публиката и странски библиотеки; 

— подготвува и издава публикации што произ-
легуваат од нејзината работа и што се во врска со 
нејзините задачи односно делокруг; 

— врши и други работи предвидени со закон 
и други прописи. 

Член 32 
Во управувањето со библиотеката, во одлучу-

вањето за работите од посебен општествен интерес, 
учествуваат и претставници на заинтересираните 
организации на здружен труд и други организации, 
општината односно Републиката и општествено-по-
литичките организации (претставници на опште-
ствената заедница). 

Член 33 
Како работи од посебен општествен интерес се 

сметаат особено: 
— склучувањето на самоуправна спогодба за 

здружување и донесување на статут на библиоте-
ката; 

— утврдувањето на планови и програми за ра-
бота и развој на библиотеката и утврдувањето на 
основни услови за стекнување на доходот и за ра-
ботењето; 

— донесувањето на финансиски план и одо-
брувањето на завршната сметка на библиотеката; 

— претресувањето на општи прашања на ра-
ботата и резултатите на библиотеката; 

— именувањето на членови на конкурсната ко-
мисија за избор на директор на самостојната ма-
тична библиотека; 

— именувањето и разрешувањето на директор 
на самостојната матична библиотека, односно да-
вање мислење за именување и разрешување на ди-
ректорот на Народната и универзитетска библио-
тека; 

— избор во стручни звања. 

Член 34 
Со статутот на библиотеката се определуваат за-

интересираните организации на здружен труд и оп-
штествено-политичките организации што избираат 
односно делегираат свои претставници во органот 
на управување на библиотеката. 

Собранието на општината го определува бројот 
на претставниците што ги именува во органот на 
управувањето на библиотеката. 

Извршниот совет на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија во органот на упра-
вувањето на Народната и универзитетска библио-
тека именува тројца претставници. 
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Бројот на претставниците на општествената за-
едница не може да биде помал од една половина 
од вкупниот број на членовите на органот на уп-
равување на библиотеката. 

Одлука за работите од член 33 на овој закон 
може да се донесе ако за неа гласале повеќе од 
половината од вкупниот број на претставници иа 
општествената заедница. 

Член 35 
Собранието на општината дава согласност на 

одредбите на самоуправната спогодба за здружу-
вање и на статутот на библиотекава што се одне-
суваат на работите од посебен општествен интерес 
и на учеството на претставниците на општествената 
заедница во одлучувањето по тие работи. 

Согласност од став 1 на овој член на Статутот 
на Народната и универзитетска библиотека дава 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 36 
Директорот на самостојна библиотека се име-

нува од редот на научните, културните, просвет-
ните и други општествени работници со висока 
стручна спрема. 

Директорот на самостојна библиотека се име-
нува и разрешува во согласност со собранието на 
општината. 

Директорот на Народната и универзитетска би-
блиотека го именува и разрешува Извршниот со-
вет, по претходно прибавено мислење на органот 
на управување на библиотеката. 

Член 37 
Надзор над законитоста на работата на Народ-

ната и универзитетска библиотека врши Репуб-
личкиот секретаријат за култура. 

Член 38 
За разгледување на прашања од заеднички ин-

терес за унапредување на библиотекарската деј-
ност, стручна соработка на библиотеките и други 
прашања од заеднички интерес за развој на биб-
лиотекарската дејност, библиотеките од Социјали-
стичка Република Македонија можат да се здру-
жат во заедница на библиотеките. 

IV. СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Член 39 
Стручните работи во областа на библиотекар-

ската дејност ги вршат работници што имаат 
стручна спрема за библиотекарски помошник II 
врста, библиотекарски помошник I врста, библио-
текар, виш библиотекар и библиотекар-советник. 

Член 40 
Во звањето виш библиотекар може да биде из-

брано лице кое има академски степен на магистер 
или најмалку 10 години работа како библиотекар, 
објавени или познати стручни работи од значење 
за унапредување на библиотекарската дејност и 
способност за самостојно организирање на струч-
ната работа. 

Во звањето библиотекар-советник може да биде 
избрано лице кое има докторат на науки или нај-
малку 10 години работа како виш библиотекар, ис-
такнати објавени или познати стручни работи од 
посебно значење за унапредување на библиотекар-
ската дејност и лице кое има постигнато извонред-
но значајни резултати во развојот и унапредува-
њето на библиотекарската дејност. 

Член 41 
Определени стручни работи во областа на биб-

лиотекарската дејност можат да вршат и работ-
ници што имаат научни звања, како и стручни 
звања во областа на заштитата на спомениците на 
културата, архивската и музејската дејност. 

Член 42 
Стручни работи во областа на библиотекарска-

та дејност вршат и работници што имаат соодветна 
средна стручна спрема за библиотекарски помош-
ник II врста, соодветна виша стручна спрема за 
библиотекарски помошник I врста, односно соод-
ветна висока стручна спрема за библиотекар. 

Која стручна спрема е соодветна за вршење на 
стручни работи во областа на библиотекарската деј-
ност од став 1 на овој член се определува со општ 
акт на библиотеката. 

Член 43 
Изборот во звањето библиотекар и библиоте-

кар-советник го врши органот на управување на 
библиотеката, по предлог на посебна стручна коми-
сија која е составена од најмалку три члена. 

Членовите на стручната комисија од став 1 на 
овој член треба да го имаат најмалку она звање 
за кое се врши изборот или соодветно научно 
звање. 

Членовите на стручната комисија ги именува и 
разрешува органот на управување на библиоте-
ката. За членови на стручната комисија можат да 
бидат именувани и лица надвор од библиотеката. 

Изборот во звањето виш библиотекар и библио-
текар-советник го потврдува републичката коми-
сија за стручни звања во областа на културата, 
што се формира во состав на Републичкиот секре-
таријат за култура. 

Член 44 
На лицата кои до 8 август 1965 година се здо-

биле со звањето виш библиотекар, здобиеното зва-
ње им се признава. 

Лицата што се здобиле со стручни звања по 8 
август 1965 година, до влегувањето во сила на овој 
закон, можат да се преизберат во исто или пови-
соко звање под условите определени со овој закон. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе 

се казни за прекршок библиотека која без согла-
сност на Народната и универзитетска библиотека 
изврши размена, позајмување или отстапување на 
редок библиотечен материјал (член 18). 

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари за 
прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното ли-
це во библиотеката. 

Член 46 
Со парична казна од 4.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок библиотека што не обезбе-
дила услови за чување и заштита на библиотеч-
ниот материјал (член 9). 

Со парична казна од 500 до 2.000 динари за 
прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното ли-
це во библиотеката. 

Член 47 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд, самоуправна интересна заедница и друга ор-
ганизација и заедница што не ќе пријави редок 
библиотечен материјал во пропишаниот рок 
(член 15). 

Со парична казна од 500 до 1.500 динари за 
прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното ли-
це во правното лице, во органот на управата, дру-
гите државни органи и стручните служби на оп-
штествено-политичките организации. 

За прекршок од став 1 ќе се казни поединец 
со парична казна од 200 до 1.000 динари. 



6 април 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 17 — Стр. 409 

Член 48 
Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружен 
труд која ќе постапи спротивно на член 17 од овој 
закон. 

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари за 
прекршок од став 1 ќе се казни и одговорното ли-
це во организацијата. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Работниците што вршат стручни работи во об-

ласта на библиотекарската дејност, а не ги испол-
нуваат условите во однос на стручната спрема про-
пишани со овој закон, се должни во рок од пет 
години од денот на влегувањето во сила на овој 
закон да ги исполнат тие услови. 

Член 50 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за библиотеките („Службен 
весник на СРИ" бр. 14/65). 

Член 51 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

101. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ И ФИ-

ЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТИ ВО СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за основање на фило-
зофско-историски и филолошки факултети во 
Скопје, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Просветно-културнијот собор, одржа-
на ва 29 март 1974 година. 

Број 03-784 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИ 
И ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТИ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Се основаат филозофско-историски факултет и 

филолошки факултет (факултети). 
Седиштето на факултетите е во Скопје. 

Член 2 
Филозофско-историскиот факултет е научна и 

највисока наставна установа која подготвува кадри 
со виша, висока и највисока стручна спрема и ор-
ганизира и изведува научна работа во областа на 
филозофијата, педагогијата, психологијата, социо-
логијата, историјата, историјата на уметноста, ет-
нологијата и класичната филологија. 

Член 3 
Филолошкиот факултет е научна и највисока 

наставна установа која подготвува кадри со виша, 
висока и највисока стручна спрема и организира 
и изведува научна раоота во ооласта на македон-
скиот Јазик, историјата на литературата на наро-
дите на С < Р Р Ј , славистиката, романската филоло-
гија, германскиот јазик и литература, англискиот 
јазик и литература, албанскиот јазик и литература. 

Член 4 
Факултетите почнуваат со работа на 1. X. 1974 

година. 
Со почнувањето со работа на факултетите пре-

станува да постои Филозофскиот факултет во 
Скопје. 

Член 5 
Работите на матична комисија ги врши Сове-

тот на Филозофскиот факултет во Скопје. 

Член 6 
На студентите запишани на Филозофскиот фа-

култет во Скопје пред учебната 1973/74 година ќе 
се применуваат одредбите од Статутот на Фило-
зофскиот факултет во Скопје во рок определен со 
статутите на факултетите. 

Член 7 
Наставниците, соработниците и другите работни-

ци во Филозофскиот факултет во Скопје помину-
ваат на работа во факултетите. 

Распоред на наставниците, соработниците и 
другите работници од претходниот став ќе изврши 
Советот на Фил озонскиот факултет во Скопје со 
нивна согласност и во согласност со видот на на-
ставната и научната работа што ја вршат. 

Член 8 
Средствата, правата и обврските на Филозоф-

скиот факултет во Скопје преминуваат на факул-
тетите. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на овој закон се бри-

ше точка 1 на член 178 и зборот „Филозофскиот" 
од член 179 од Законот за високото школство во 
СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 29/65 и 
9/68). 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

102. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6 став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО-
ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИ-
ЦИИТЕ ВО ЗДРАВСТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1974 ДО 1975 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за учеството на Соци-
јалистичка Република Македонија во финансира-
њето на инвестициите во здравството за периодот 
од 1974—1975 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 29 март 1974 година. 

Број 03-789 Претседател 
30 март 1974 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 
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З А К О Н 

ЗА УЧЕСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО ЗДРАВСТВОТО ЗА ПЕРИО-

ДОТ ОД 1974-—1975 ГОДИНА 

Член 1 

За учество на Социјалистичка Република Маке-
донија во финансирањето на инвестициите во 
здравството за периодот од 1974—1975 година за из-
градба, адаптација и опремување на здравствените 
објекти, се определуваат следните износи: 

— за изградба, адаптација и 
опремување на здравствените стани-
ци на село и изградба на станови 
на здравствените работници во нив 

— за изградба и адаптација на 
амбулантно-поликлинички и диспан-
зерски здравствени објекти 

— за изградба и адаптација на 
болничко-стационарни објекти 

— за набавка на нова и замена 
на застарената медицинска опрема 

Член 2 

Се овластува Извршниот совет да ги определи 
средствата по години, како и корисниците и усло-
вите за начинот на учеството за намените од прет-
ходниот член. 

Член 3 

Средствата за учество на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за намените од член 1 на овој 
закон во вкупен износ од 58.000.000 динари ќе се 
обезбедат: 

— од Републичкиот буџет и Ре-
публичкиот фонд за инвестиции во 
здравството 40.000.000 дин. 

— од неангажираните средства 
за задолжителни видови на здрав-
ствена заштита на населението во 
СР Македонија за 1971 година 18.000.000 дин. 

Член 4 

Средствата наведени во овој закон им се доде-
луваат на корисниците без обврска на враќање. 

Инвеститорите се должни, со средствата што ќе 
им се доделат според ОВОЈ закон, со сопствено и дру-
го учество, да го обезбедат конечното довршување 
на објектите за вршење на нивните функции. 

Член 5 

Административно-финансиските работи по овој 
закон ги врши Републичкиот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика. 

Член 6 

Со влегувањето во сила на овој закон преста-
нува да важи Законот за Републичкиот фонд за 
инвестиции во здравството („Службен весник на 
СРМ", бр. 8/73). 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

103. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 

од Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот 
закон за спроведување на Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛО-
РИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СТАНО-
ВИТЕ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ Б о ОПШТЕС-

ТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Законот за ревалсензација на 
станбените згради, становите и деловните простории 
во општествена сопственост, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републички-
от собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1^74 година. 

Број 03-788 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРА-
ДИ, СТАНОВИТЕ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ 

ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Организациите за стопанисување со станбе-

ните згради, становите и деловните простории и 
единиците за стопанисување со станбените згради, 
становите и деловните простории во општествена 
сопственост во организациите на здружениот труд, 
ќе извршат ревалоризација на вредноста на стан-
бените згради, становите и деловните простории со 
кои тие стопанисуваат, со нивната состојба на ден 
31. ХИ. 1973 година. 

Член 2 
Основица за ревалоризација на станбените згра-

ди, становите и деловните простории е нивната 
вредност утврдена согласно со прописите на општи-
ните донесени врз основа на Основниот закон за 
утврдување на вредноста на станбените згради, 
становите и деловните простории („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 34/65). 

Основица за ревалоризација на станбените 
згради, становите и деловните простории, чија вред-
ност не е утврдена согласно со прописите од прет-
ходниот став, е нивната набавна вредност. 

Член 3 
Ревалоризација на станбениот фонд од став 1 

на член 2 на овој закон ќе се изврши со примена 
на коефициентот 3,89. 

Ревалоризацијата на станбениот фонд од став 
2 на член 2 на овој закон ќе се изврши со примена 
на следните коефициенти: 

За станбените згради, стано-
вите и деловните простории 
изградени во година: коефициент 

1966 3,08 
1967 2,90 
1968 2,21 
1969 2,41 
1970 1,65 
1971 1,75 
1972 1,46 
1973 1,00 

21.240.000 дин. 

20.140.000 дин. 

5.460.000 дин. 

11.160.000 дин. 



6 април 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 17 — Стр. 411 

Член 4 
Книжењето на ревалоризираната вредност во 

деловните книги ќе се спроведе со состојба на ден 
30. VI. 1974 година, а правата и обврските што про-
излегуваат од нзовоутврдената вредност се стекну-
ваат од 1. I. 1975 година. 

Член 5 
Организациите за стопанисување со станбениот 

фонд, најдоцна до 31. VII. 1974 година, ќе и до-
стават на Службата на општественото книговодство 
податоци за ревалоризираната вредност на стан-
бените згради, становите и деловните простории. 

Се овластува директорот на Републичкиот за-
вод за урбанизам, станбени и комунални праша-
ња, во согласност со републичкиот секретар за фи-
нансии, да донесе упатство за потребните податоци 
од претходниот став. 

Член 6 
Се овластуваат републичкиот секретар за фи-

нансии, со директорот на Републичкиот завод за 
урбанизам, станбени и комунални прашања, да до-
несат упатство за начинот на ревалоризирана на 
вредноста на станбениот фонд и нејзиното евиден-
тирање во главните книги. 

Член 7 
Со парична казна од 30.000 динари ќе се казни 

за стопански престап организација: 
— ако вредностите утврдени со ревалоризаци-

јата не ги прокнижи во деловните книги, 
— ако не и достави податоци на Службата на 

општественото книговодство во рокот определен во 
став 1 на член 5 на овој закон. 

За дејствијата од став 1 на овој член, за сто-
пански престап, ќе се казни со парична казна до 
2000 динари и одговорното лице во организацијата. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРИ". 

104. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОС-
ВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за просветната инспек-
ција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржа-
на на 29 март 1974 година. 

Број 03-785 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Надзор над извршувањето на законите и дру-

гите прописи во установите и другите форми за 
предучилишно воспитување, основно образование, 
средно образование како и во ученичките домови 

(установи за образование и воспитување) вршат ор-
ганите на просветната инспекции, според одред-
бите на овој закон. 

Член 2 
Органите на просветната инспекција (просвет-

на инспекција) вршат надзор над спроведување-
то на законските и другите прописи во установи-
те за образование и воспитување кои се однесу-
ваат особено на: 

1. остварување на задолжителното основно 
образование, 

2. постоење на пропишаните услови за работа 
на установите за образование и воспитување, 

3. организацијата на образовно-воспитната ра-
бота особено во однос на: неделниот и дневниот број 
часови во теоретска и практична настава и фе-
ријална практика, траењето на наставниот час, по-
четокот и завршетокот на наставните денови на 
учебната година, бројот на часовите за наставни-
ците, бројот на учениците во паралелките и ел., 

4. употребата на одобрени учебници, 
5. условите за запишување, прием, оценување, 

напредување, пофалби и награди, применување на 
педагошки мерки, полагање на испити, како и 
други права и обврски на учениците, наставници-
те и воспитувачите, незаконито наплатување на 
школарина и др., 

6. нормативите за стручната и педагошката 
спрема на наставниците и воспитувачите и нив-
ното стручно и педагошко усовршување, 

7. водењето на педагошка евиденција и издава-
њето на свидетелства. 

Член 3 
Работите на просветната инспекција од надлеж-

носта на Републиката ги врши Републичкиот се-
кретаријат за образование и наука, а во општината 
органот што таа ќе го определи (општинска прос-
ветна инспекци ј а). 

Член 4 
Општинската просветна инспекција врши непо-

среден надзор над спроведувањето на член 2 на 
овој закон, во установите за предучилишно и ос-
новно образование и воспитување, во рамките на 
своите должности и овластувања. 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за образование и 

наука врши непосреден надзор над спроведувањето 
на прописите од член 2 на ОВОЈ закон над училиш-
тата за средно образование, ја насочува и усогла-
сува работата на општинските просветни инспек-
ции, издава задолжителни инструкции за нивната 
работа и врши други работи што со закон му се 
ставени во надлежност. 

Републичкиот секретаријат за образование и 
наука може непосредно да ги врши работите на 
просветната инспекција во установите за предучи-
лишно и основно образование и воспитување, ако 
тие работи не ги врши општинската просветна инс-
пекција. 

Член 6 
Работите на просветната инспекција ги вршат 

просветните инспектори. 

Член 7 
Просветен инспектор може да биде лице кое 

завршило правен факултет и се занимавало со 
проблематиката на образованието и воспитувањето 
или наставнички факултет, со најмалку 5 годишна 
воспитно-образовна работа и моралнополитички 
квалитети за вршење на работите на просветната 
инспекција. 

Член 8 
Просветните инспектори имаат легитимација. 
Образецот на легитимацијата и начинот на неј-

зиното издавање ги пропишува републичкиот се-
кретар за образование и наука. 
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Член 9 
Просветните инспектори се должни најмалку 

еднаш годишно да извршат увид во спроведувањето 
на законите и другите прописи во установите за 
образование и воспитување. 

Во вршењето на увидот од претходниот став 
просветните инспектори се должни да им даваат 
помош на установите за образование и воспитува-
ње во спроведувањето на законите и другите про-
писи. 

Член 10 
Во вршењето на работите од својата надлеж-

ност просветните инспектори се овластени: 
1. да остваруваат увид во извршувањето на 

законите и другите прописи и да бараат потребни 
податоци за тоа, 

2. да наредат извршување на законите и дру-
гите прописи и мерки, односно отстранување на 
недостатоците произлезени од примената на ^ з а -
конитите мерки или од повредата на законот и дру-
гите прописи, 

3. да го забранат спроведувањето на ^ з а к о -
нитите мерки, 

4. да поднесат предлог за бришење од региста-
рот на училишта и други форми на верифицирано 
општопризнато средно образование. 

Установата за образование и воспитување долж-
на е да им овозможи на просветните инспектори 
увид во положбата и нејзината работа и да им ги 
дава бараните податоци и известувања. 

Член 11 
За извршениот увид просветните инспектори 

составуваат писмен наод (записник) односно извеш-
тај, кој ја содржи најдената положба и предложе-
ните мерки и им го доставуваат без одлагање на: 
органите на управување на установата за образо-
вание и воспитување, надлежната заедница на 
образованието, надлежниот завод за унапредува-
ње на образованието и воспитувањето како и на 
основачот. 

Член 12 
Извршувањето на мерките или дејствијата што 

произлегуваат од записникот односно извештајот 
од претходниот член го наредува просветниот инс-
пектор со решение, во кое се определува и рокот 
на извршувањето. 

Член 13 
Против решението на просветниот инспектор 

може да се изјави жалба до републичкиот секре-
тар за образование и наука во рок од осум дена 
од денот на доставувањето на решението. 

Жалбата не го одложува извршувањето на ре-
шението. По исклучок, републичкиот секретар за 
образование и наука може, по образложен предлог 
од жалителот, да го одложи извршувањето на ре-
шението, ако тоа не е спротивно на општиот ин-
терес. 

Член 14 
Просветниот инспектор, кога во вршењето на 

инспекцијата ќе утврди повреда на прописите над 
чие извршување врши надзор друг орган, за тоа 
ќе го извести ТОЈ орган. 

Член 15 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок установата за образование 
и воспитување ако: 

1. го спречи или попречува просветниот инс-
пектор во вршењето на работите на просветната 
инспекција, 

2. на просветниот инспектор не му ги даде по-
требните податоци за вршење на службата на прос-
ветната инспекција, 

3. не ги изврши наредените мерки или дејст-
вија. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од ЗОО—500 динари и одговорното 
лице во установата за образование и воспитување. 

Член 16 

Просветната инспекција, според одредбите на 
овој закон, ќе се организира во рок од три месеца 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

105. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДГО-
ТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 

1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за подготовките за до-
несување на општествениот план на Социјалистич-
ка Република Македонија за периодот од 1976 до 
1980 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1974 година. 

Број 03-823 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 

Општествениот план на Социјалистичка Ре-
публика Македонија ќе се утврди за периодот од 
1976 до 1980 година. 

Член 2 
Покрај минимумот на заедничките показатели 

што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет за из-
работката на Општествениот план на Југославија, 
Извршниот совет на Социјалистичка Република 
Македонија ќе пропише и • дополнителни заеднич-
ки показатели кои носителите на планирањето се 
должни да ги обезбедат за изработката на Општес-
твениот план на Републиката. 

Член 3 
Основите на Општествениот план на Републи-

ката за периодот од 1976 до 1980 година Извршниот 
совет ќе му ги достави на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија до 30 јуни 1975 
година, а предлогот на планот до 1 декември 1975 
година. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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106. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОД-
ДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ 
КАРАКТЕР БИТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУГА, СВЕТИ 
НИКОЛЕ, ЏУМАЈЛИЈА, ПРОБИШТИП И ДЕМИР 

ХИСАР 

Се прогласува Законот за определување на 
градежното земјиште во одделни градови и насел-
би од градски карактер Битола, Прилеп, Струга, 
Свети Николе, Џумајлија, Пробиштип и Демир 
Хисар, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 29 
март 1974 година. 

Број 03-786 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ОДДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД 
ГРАДСКИ КАРАКТЕР БИТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУ-
ГА, СВЕТИ НИКОЛЕ, ЏУМАЈЛИЈА, ПРОБИ-

ШТИП И ДЕМИР ХИСАР 

Член 1 
Во градовите: Битола, Прилеп, Струга, Св. Ни-

коле и населбите од градски карактер Џумајлија, 
Пробиштип и Демир Хисар се определува градеж-
ното земјиште што станува општествена сопстве-
ност, во следните граници: 

1. Во Битола: Границата почнува од кп. бр. 
9808 што ја обиколува од запад и навлегува во ко 
Лавци и ги опфаќа парцелите кп. бр. 332/10, 332/9, 
332/8 332/7, 332/5 и 333/4, ја сече кп. бр. 1871 (Река) 
и продолжува по јужната граница на кп. бр. 326 и 
320, го сече полскиот пат кп. бр. 870, ги обиколува 
кп. бр. 75, 76, 74, 73 и 72, ја сече кп. бр. 876 и ги 
обиколува границите на кп. бр. 71, 105, 86 и 87, ја 
сече реката кп. бр. 1866 и продолжува обиколувај-
ќи ги кп. бр. 36, 24, 23 и 12, минува преку Давчев-
ска река и навлегува во КО Брусник и ја опфаќа 
кп. бр. 1459 и ги обиколува кп. бр. 270 и 260, ги 
сече патиштата и излегува на полскиот пат кп. бр. 
1250 (стари 1498) кој е граница меѓу КО Брусник, 
повторно преминува во КО Битола, и ги опфаќа 
кп. бр. 10534 (8183), 10536 (8783) и 10543 (8772), го 
сече патот за село Брусник и оди по јужните гра-
ници на кп. бр. 10485, 10481, 10479, 10478 (8153), како 
и западните граници на кп. бр. 10477, 10474, 10473/2 
и 10464, сите од спорна кп. бр. (8753) и излегува на 
патот Битола — Ресен кп. бр. 11447 (8766) оди кон 
запад до мостот на река Драгор. Свртува кон исток 
по текот на реката се до сливот на реката Братин-
долска, каде што ја минува и оди кон исток и по 
полскиот пат кп. бр. 8553, каде што се спојува со 
стариот градежен реон и продолжува кон југ по 
стариот градежен реон на кп. бр. 8762, 8801, 8802, 
8803, оди по патот Битола — Ресен ги опфаќа кп. 
бр. 8808, 8809, 8811, 8830, 8836, 8835, 8847, 8848/1, 
8848/2, 8849, 8850, 8889, 8914, 8919, 8920, 8918, 8922, 
оди по границата на КО Лавци и ги опфаќа пар-
целите на кп. бр. бб, 312, 313, 314, повторно влегува 
во КО Битола и ги опфаќа кп. бр. 8933, 8932, 9794, 

9795/1, излегува на границата со КО Лавци и ги 
опфаќа кп. 332/2, 332/3 и излегува на точката на 
југозападниот дел на градот Битола на стариот гра-
дежен реон, од каде што почна описот. 

Исто така, проширувањето на градежното зем-
јиште опфаќа и дел кој почнува од кп. бр. 8543 на 
стариот и продолжува на исток кп. бр. 8542, 8541/2, 
8538, 8537/1, 8537/2, се спојува со стариот граде-
жен реон кп. бр. 8533, 8581, 8577, 8578, 8571, -8568, 
8566, 8565, 8534 и се спојува со точката од каде што 
почна кп. бр. 8543. 

2. Во Прилеп: Границата почнува од стариот 
пат Прилеп — Титов Велес, оди кон север по него, 
скршнува кон исток до пресекот на кп. бр. 782, 
оди по неа до просекот на кп. бр. 783, продолжува 
и по северната граница на истата парцела се до 
тромеѓето меѓу кп. бр. 783, 780 и 784 скршнува кон 
југозапад и оди по границата на кп. бр. 787 до 
просекот на полскиот пат по кој продолжува 
до патот Прилеп — Оревоец. 

3. Во Струга: Границата на градежното земјиш-
те почнува од југозападната страна на патот кој 
води од Струга за е. Калишта, на југозападната 
граница на порано утврдениот потесен градежен 
реон во Струга по двомеѓата меѓу кп. бр. 3265 и 
3264, која меѓна белега претставува почетна точка 
на новата граница, а белегата е одбележена со ка-
мен. 

Од оваа точка границата на градежното зем-
јиште продолжува на север по западната и север-
ната страна на кп. бр. 3264, скршнува на север но 
западните меѓи на кп. бр. 3262 и 3261 и излегува на 
каналот за одводнување кп. бр. 3308, оди по него на 
север се до јужната меѓа на кп. бр. 3309/2, скрш-
нува на запад под агол од 90° по каналот за од-
воднување кп. бр. 3309/1, с4 до двомеѓата меѓу ка-
тастарските општини Струга и Калишта, на југо-
западниот агол на кп. бр. 3217. Оттука границата 
скршнува на север по западната меѓа на кп. бр. 
3217, излегува на патот кој води од Струга за Ќа-
фасан, го сече него и под прав агол од 90° скрш-
нува на исток, оди по него сб до југозападниот 
агол на кп. бр. 3116, потоа скршнува на север по 
западната меѓа на истата кп., а потоа скршнува на 
исток по северните меѓи на кп. бр. 3116 и 3117, 
потоа скршнува на север, сечејќи ја кп. бр. 2839 
на 30 метра од патот Струга — Ќафасан и продол-
жува на север во западните меѓи на кп. бр. 3118, 
3146, 3147, 3149, 3150 и 3151. Оттука границата скрш-
нува на исток и оди по северните меѓи на кп. бр. 
3151, 3152 и 3153, скршнува на северозапад по за-
падната меѓа на кп. бр. 3154, потоа скршнува на 
исток? по северните меѓи на кп. бр. 3155, 3157, 3158, 
3159, 3160 и 2177, се до каналот за одводнување кп. 
бр. 2834, скршнува на југ по источната меѓа на тој 
канал се до вториот канал за одводнување кп. бр. 
3178, продолжува на исток по северната страна на 
истиот канал оди по него на исток се до кп. бр. 219, 
од каде скршнува на југ, а потоа на исток по иста-
та кп. и кп. бр. 217, а потоа скршнува на север и 
оди по каналот за одводнување кп. бр. 215, го сече 
каналот кп. бр. 214, оди на север кон западната 
меѓа кп. бр. 210, скршнува на исток по северната 
меѓа на истата кп. и излегува на патот кп. бр. 
2728, оди по него на исток, заобиколувајќи ја кп. бр. 
161/1, продолжува по опишаниот пат и излегува на 
патот кп. бр. 2809, кој оди кон север се до северо-
западниот агол на кп. бр. 1. 

Оттука границата продолжува и оди на исток 
по северната меѓа на кп. бр. 5, продолжува на ис-
ток, излегува на патот Струга — Дебар, го сече него 
и излегува на Мали Дрим кп. бр. 2710, скршнува 
на север, оди по него сб до сливот на Мали Дрим, 
во реката Црни Дрим, ја сече реката Црни Дрим, 
продолжува на исток, а потоа скршнува на југ по 
источниот брег на реката Црни Дрим се до каналот 
за одводнување кп. бр. 22. Оттука границата скрш-
нува на југоисток, продолжува по самиот канал за 
одводнување кп. бр. 2711, оди по каналот на југоис-
ток се до патот Струга — Мислешево кп. бр. 2757. 
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Оттука границата скршнува на запад и оди по 
тој пат се до полигонометриската точка бр. 89, а 
потоа скршнува на југ по патчето кп. бр. 2756 и 
продолжува по двомеѓата на парцелите кп. бр. 2551 
и 2556, потоа скршнува на исток по северната меѓа 
на кп. бр. 2556, а потоа скршнува на југ по истата 
катастарска парцела кп. бр. 2557 и 2554 скршнува 
на исток по каналот за одводнување кп. бр. 2553/2, 
се до североисточниот агол на кп. бр. 2574, а потоа 
оди на југ по каналот за одводнување меѓу ката-
старските парцели бр. 2574, 2578 и 2577 и излегува 
на бив. железничка пруга Струга—Охрид, ја сече 
пругата, одејќи на југ, излегува на патот Стру-
га—Охрид, од каде што скршнува на запад, оди по 
него се до меѓата меѓу кп. бр. 2570/2 и 2569 каде 
што се спојува со порано утврдениот потесен гра-
дежен реон на Струга. Од оваа точка границата 
продолжува по границата на порано утврдениот 
потесен градежен реон на Струга, се до почетната 
точка на оваа граница. 

Во реонот на туристичката населба Мислешево, 
која е составен дел на градот Струга, границата 
почнува од југозапад ната страна на тромеѓата на 
кп. бр. 2038, 2041 и 2816, која наедно претставува 
почетна точка, а белегот е обележан со камен. 

Од оваа точка границата продолжува на север 
по западната меѓа на кп. бр. 2038 и 2039, од каде 
што скршнува на исток по северната меѓа на 
кп. бр. 2039, продолжува на север по западните 
меѓи на кп. 2034 и 2033, од каде што скршнува 
на запад, заобиколувајќи ги парцелите кп. бр. 2028 
на западната и северната меѓа, потоа оди кон се-
вер и исток по меѓата на кп. бр. 2115 и по север-
ната меѓа на кп. бр. 2117, продолжува по јужната 
меѓа на патот кп. бр. 2812, продолжува на исток 
по самиот пат, се до североисточниот агол на кп. 
бр. 2135 од каде што продолжува на југ по источ-
ната меѓа на истата кп. и скршнува на исток по 
северните меѓи на кп. бр. 2122 и 2123, потоа скршнува 
на север по западната меѓа на кп. бр. 2124, повтор-
но излегува на патот и продолжува на исток по 
јужната меѓа на патот, се до северисточниот агол 
на кп. бр. 2124, потоа скршнува на југ по источ-
ната меѓа на истата кп. се до северозападниот агол 
па кп. бр. 2125/1, потоа скршнува на исток по се-
верните меѓи на кп. бр. 2125/2, 2125/3 и 2125/4, ггоо-
должува на север по западната меѓа на кп. бр. 
2127, повторно излегува на патот, одејќи на исток 
по јужната страна на истиот пат до североиточниот 
агол на кп. бр. 2127, потоа скршнува на југ по 
источната меѓа на истата парцела се до североза-
падниот агол на кп. бр. 2129, продолжува по север-
ните меѓи на кп. бр. 2129 и 2130, потоа скршнува 
на север по западната меѓа на кп. бр. 2131 и из-
легува на север до патот, оди по него на меѓа па 
кп. бр. 2131 и излегува на север до патот, оди по 
него на исток, а потоа свртува на југ, заобиколу-
вајќи ја кп. бр. 2131 се до северозападниот агол 
на кп. бр. 2133, оди кон исток по северните меѓи 
на кп. бр. 2133, 2134 и 2135/2 до североисточниот 
агол на кп. бр. 2135/2, а потоа продолжува по ис-
точната меѓа на кп. бр. 2135/2, продолжува кон 1УГ 
по источната меѓа на кп. бр. 2093, а потоа скрш-
нува на запад и југ по меѓата на кп. бр. 2093, се 
до тромеѓата на кп. бр. 2093, 2796 и 2814. Оттука 
границата скршнува на запад по јужната страна 
на патот бр. 501 и кп. бр. 2814 и така оди се до 
почетната точка на оваа граница. 

4. Во Свети Николе: Границата започнува од 
патот Свети Николе — село Кнежје, односно оди 
по југозападната граница на кп. бр. 6000, 5999, про-
должува по југозападните граници на кп. бр. 6023, 
6044, 6042, 6041, 6039, продолжува по шумскиот по-
јас означен со кп. бр. 6121, во правец на североза-
пад, свртува по северозападните граници на кп. бр. 
П23, 6117, 6116, 6115 и 6113, го сече патот Свети Ни-
коле — село Иванковцу оди по југозападната и се-
верозападната граница на кп. бр. 6161, оди по ју-
гозападната граница на истата, продолжува на се-
верозападната граница на кп. бр. 6160, до кп. бр. 

6158 и продолжува во правец на север, сечејќи ја 
неа, Горобинска река, кп. бр. 6150, 6145, патот со 
кп. бр. 6136, кп. 1789. Оттука границата свртува на 
лево по северната граница на катастарската пар-
цела 1789, продолжува по ист правец во должина 
од 60 метри по североисточната граница на кп. бр. 
1779. Оттука свртува кон север и ја сече кп. бр. 
1786 до патот Свети Николе — Горобинци, потоа 
оди по југоисточните граници на кп. бр. 1813, 1816, 
1817, 1821, до патот Свети Николе — село Сопот, 
означен со кп. бр. 7794, продолжува по шумскиот 
појас, означен со кп. бр. 1828, 2003 и 1964, доаѓа до 
југоисточната граница на кп. бр. 1963, излегува на 
патот Свети Николе — Куманово, со тоа што скрш-
нува јужно од него кон Свети Николе се до ста-
рата граница на градежниот реон Свети Николе, 
^општествена во 1964 година, односно оди по ули-
цата „Младинска" кон запад се до пресекот на ули-
цата „Карпошева", од каде што продолжува кон 
југ по улицата „Крсте Мисирков" ја сече улицата 
„Кочо Рацин" и продолжува се до просекот на ре-
ката Поток (која произлегува од Горобинска река), 
продолжува по североисточните граници на кп. бр. 
6099, 6097, 6079, 6075, 6077, 6078, 6080, 6069, 6067 и 
6066, продолжува по источната граница на кп. бр. 
5673, го сече појасот кп. бр. 5676, оди по источната 
граница на кп. бр. 5672 и излегува на патот Свети 
Николе — село Кнежје, оди по западниот правец 
на овој пат се до почетната точка на југозападната 
граница на кп. бр. 6000 каде што започнува гра-
ница. 

5. Во Џумајлија: Границата почнува од просе-
кот на патот Титов Велес — Штип со западната 
меѓа на кп. бр. 1451, продолжува на север односно 
свртува на исток по границата на истата парцела 
се до пресекот со суводолицата кп. бр. 1453, каде 
што од источната страна на истата продолжува кон 
север во должина од 370 метра, свртува строго на 
североисток, ја сече кп. бр. 821 во должина од 360 
метра, а кој правец се совпаѓа со пресечната точка 
кп. бр. 1726 со железничката пруга, ја заобиколува 
претходно северозападната страна на кп .бр. 1067 
како и североисточната страна на истата кп. бр. 
и доаѓа до пресекот определен со правецот на прет-
ходната метража. Границата продолжува по же-
лезничката пруга Титов Велес — Кочани во југо-
западната страна во должина од 265 метри, каде 
што свртува на лево кон североисток и притоа ја 
сече железничката пруга и патот за село Милино 
и излегува на северозападните граници на кп. бр. 
1059, 1057, 1058/2, 1058/1, 1053, 1029, 1030, 1032/2, 
1032/1, ја заобиколува неа, свртува на југоисточ-
ната страна, се до пресекот со кп. бр. 1026, каде 
што оди по северната граница на истата, продол-
жува по северната граница на кп. бр. 1022/1, го се-
че полскиот пат кп. бр. 1716, свртува кон северо-
исток по границите на кп. бр. 987 и 988, го сече 
полскиот пат означен со кп. бр. 989, поминува по 
северната граница на кп. бр. 991, свртува на лево 
по северните граници на кп. бр. 995, 996, 997, 998, 
каде што ја заобиколува последната парцела, свр-
тувајќи јужно и сечејќи го полскиот пат означен 
со кп. бр. 1715, доаѓа до северната просечна точка 
на патот со парцелата 966/1, оди на исток по се-
верната граница на истата, потоа оди по северната, 
јужната и западната нејзина граница, се до пре-
секот со северната граница на кп. бр. 970, продол-
жува на југ кон нејзината граница и по границата 
на кп. бр. 971, потоа свртува на исток по северната 
и источната граница на кп. бр. 981/3, оли по источ-
ната и западната граница на кп. бр. 1153 одетќи по 
северните граници на кп. бр. 1154. 1156 и свртува 
по западната граница на кп. бр. 1156, се до патот 
Штип — Титов Велес. 

Потоа границата продолжува по споменатиот 
пат во правец кон Титов Велес, ја сече железнич-
ката пруга. Титов Велес — Штип и доаѓа до запад-
ната граница на кп. бр. 1269, продолжува во ист 
правец по границите на кп. бр. 1270, 1271, 1272, 1273, 
1274, 1275, 1276, 1277, 1278, од каде што продолжу-
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ва на запад по јужната граница на кп. бр. 1265, го 
сече полскиот пат за село Косел ери, оди по југо-
источната граница на кп. бр. 1612 се до полскиот 
пат означен со кп. бр. 1614, го сече него и продол-
жува по јужната граница на кп. бр. 1618, каде што 
движејќи се на запад, ги сече полските патишта 
и продолжува по јужната граница на кп. бр. 1579, 
го сече патот за село Дорфулија кп. бр. 1576 и по 
ист правец излегува на кп. бр. 1580/1, оди по југо-
источната и југозападната граница на истата, по-
тоа продолжува по јужната и југозападната гра-
ница на кп. бр. 1580/4, оди по југозападните грани-
ци на кп. бр. 1580/6 и 1580/5 се до потокот, го сече 
него, свртува источно односно северно по западните 
граници на кп. бр. 1570, 1581, 1582, 1583, 1584, 1286/1, 
го сече полскиот пат и ја заобиколува од југоза-
падната страна на кп. бр. 1591 и од западната стра-
на на кп. бр. 1590, каде што избива на патот Титов 
Велес — Штип, свртува источно по самиот пат се 
до правецот, односно пресекот на почетната точка 
на кп. бр. 1451, каде што и почна описот на грани-
цата на градежниот реон. 

6. Во Демир Хисар: Границата почнува од кр-
стосницата на патот од I ред Битола — Кичево со 
постојниот пат кп. бр. 541, оди кон запад, продол-
жува по северозападните граници на кп. бр. 447, 
449, 450, 451, 453, 468, 469, 470, по западната и јуж-
ната страна на кп. бр. 480 и западните страни на 
кп. бр. 481, 482, западната и јужната страна на кп. 
бр. 483, западната и југоисточната страна на кп. бр. 
484, југозападната и источната страна на кп. бр. 
485, 486, западните страни на кп. бр. 488, 487, 505, 
1544, 1546, западната и јужната страна на кп. бр. 
1553, јужната страна на кп. бр. 1552 и 1551, каде 
што излегува на патот Битола — Кичево, оди по 
него во северен правец по патот со кп. бр. 541 каде 
што и започна границата. 

7. Во Пробиштип: Границата започнува на ме-
стото каде што се вкрстуваат главниот пат Про-
биштип — Штип и селскиот пат кој оди за село 
Калниште односно оди по јужните граници на кп. 
бр. 1528, 1527, 1526, 1525, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 
1514 и 1512, скршнува на север по патот Калниш-
те — 3летово до патот за влегување во дворот на 
малцинскиот простор на ЗИК — Куманово, потоа 
скршнува на исток до источната меѓа на кп. бр. 
1486 сопственост на Нацев Јакимов Ное од 
е. Калниште, оттаму скршнува на север по источ-
ната граница на кп. бр. 1486, потоа скршнува на 
исток по дел на јужната граница на кп. бр. 1482, 
а потоа по источната граница на истата парцела 
скршнува на север, излегува на селскиот пат кп. 
бр. 1822. Од ова место границата скршнува на за-
пад по споменатиот пат и излегува на крстопатот 
меѓу овој пат и патот Калниште — Злетово, потоа 
скршнува на северозапад по патот Калниште — 
Злетово до источната граница на кп. бр. 1288. Тука 
границата скршнува на север по источната меѓа на 
кп. бр. 1288, потоа скршнува на исток по дел од 
јужната граница на кп. бр. 1271, скршнува на се-
вер по источната граница на истата и кп. бр. 1272, 
излегувајќи на селскиот пат, го сече него и изле-
гува на долниот дел од источната граница на кп. 
бр. 1118, по чија цела источна граница продолжува 
на север, по источната граница на кп. бр. 1115, 
сопственост на Арсов Саздов Кузе од е. Калниште 
и кп. бр. 470, 479, 487, 486 и 501. Оттука границата 
продолжува еа север до кп. бр. 452 и продолжува 
по кп. бр. 451, потоа кп. бр. 450. 442, 439, 438, 433 и 
432 и излегува на патот Пробиштип — Добрево. 
Оттука границата продолжува по меѓата на север 
до границата на КО Марчино и КО Пробиштип. 
Оттука границата скршнува на запад по севеоо-
источната меѓа на кп. бр. 419, 417, 416, 415, 413. От-
тука границата скршнува на југ по северозападна-
та меѓа на кп. бр. 413 до североисточната меѓа на 
кп. бр. 412 и 411, го сече патот Пробиштип — Мар-
чино и продолжува на југозапад по северозапад-
ната меѓа на кп. бр. 404 сопственост на Насев Т. 
Милош од Пробиштип. Од оваа точка границата 

продолжува по северозападната меѓа на кп. бр. 400. 
Потоа границата скршнува по североисточната ме-
ѓа на кп. бр. 399. Оттука скршнува на југозапад по 
западните граници на кп. бр. 399, 397, 396 и изле-
гува на патот Марчино — Пробиштип. Оттука гра-
ницата се движи по патот на запад кој носи кп. 
бр. 1829 до крстопатот со друг пат кој се наоѓа на 
исток над базенот за капење, свртува на југозапад, 
движејќи се по патот на кп. бр. 1802 до западната 
граница на кп. бр. 293 сопственост на Петров Бо-
рисов Стоилко, од Пробиштип, скршнува на север 
до крајот на западната граница на кп. бр. 293, а 
потоа продолжува на северозапад, сечејќи ја по 
правец на кп. бр. 288 минува по јужните граници 
на кп. 284, 283, 282, 281, од каде што скршнува 
на југозапад и по северозападната граница на кп. 
бр. 279. Потоа скршнува на север по источната гра-
ница на кп. бр. 277, 276, 275, 274, каде што изле-
гува на долот кој има правец север—југ со кп. бр. 
1795. Оттука границата се протега на југ по дол-
жината на долот до неговото завршување во ре-
ката „Киселица", која има кп. бр. 1294, се движи 
југоисточно по> реката се до патот кој носи кп. бр. 
1828 и ја сече оваа река по самиот пат, скршнува 
на исток до патот Пробиштип — Штип каде што 
започнува границата. 
I 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-
говото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

107. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 
! 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕ-

ДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за укинување на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1974 година. 

Број 03-782 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Член 1 ; 
Републичкиот фонд за унапредување на инди-

видуалното земјоделство, што е основан со Зако-
нот за Републичкиот фонд за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделство („Службен весник на 
СРМ" бр. 12/71), се укинува и престанува да ра-
боти. 
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Член 2 

Сите права и обврски што произлегуваат од 
Законот за Републичкиот фонд за унапредување на 
индивидуалното земјоделство се пренесуваат врз 
Републиката. 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, престанува да важи Законот за Републичкиот 
фонд за унапредување на индивидуалното земјо-
делство („Службен весник на СРМ" бр. 12/71). 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

108. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД НА ВОДИ 

Се прогласува Законот за укинување на Репуб-
личкиот фонд за води, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 
март 1974 година. 

Број 03-783 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА ВОДИ 

Член 1 

Републичкиот фонд за води, што е основан со 
Законот за Републичкиот фонд за води („Службен 
весник на СКИ" бр. 37/64), се укинува и преста-
нува да работи. 

Член 2 

Правата и обврските на Републичкиот фонд за 
води ги презема и врши Републиката. 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, престанува да важи Законот за Републичкиот 
фонд за води („Службен весник на СРМ" бр. 37/64). 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

109. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОМАГА-

ЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за укинување на Репуб-
личкиот фонд за помагање дејноста на општестве-
ните организации, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
29 март 1974 година. 

Број 03-787 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ПОМАГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕ-

НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 

Републичкиот фонд за помагање дејноста на 
општествените организации, што е основан со За-
конот за Републичкиот фонд за помагање дејноста 
на општествените организации („Службен весник 
на СРМ" бр. 6/66) се укинува и престанува да ра-
боти. 

Член 2 

Средствата, правата и обврските на Републич-
киот фонд, кој според претходниот член се уки-
нува, ги презема Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 
престанува да важи Законот за Републичкиот фонд 
за помагање дејноста на општествените организа-
ции („Службен весник на СРМ", бр. 6/66). 

Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", 
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НО. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВОТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА СПО-
МЕНИК НА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНАТА 
БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО КРУ-
ШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО СТРУГА И 

СПОМЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО СВЕТИ 
НИКОЛЕ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за учеството на Социјалистичка Република 
Македонија во финансирањето изградбата на спо-
меник на Националноослободителната борба и 
Илинденекото востание во Крушево, Дом на поези-
јата во Струга и Спомен дом на културата во Свети 
Николе, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржа-
на на 29 март 1974 година. 

Број 03-778 Претседател 
30 март 1974 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО-
ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА 
НА СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИ-
ТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТА-
НИЕ ВО КРУШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО 
СТРУГА И СПОМЕН ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО 

СВЕТИ НИКОЛЕ 

Член 1 

Во Законот за учеството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во финансирањето изградбата 
на споменик на Националноослободителната борба 
и Илинденското востание во Крушево, дом на по-
езијата во Струга и спомен-дом на културата во 
Свети Николе („Службен весник на СРМ" бр. 18/70, 
44/72), во член 1 износот од 17.200.000 динари се 
заменува со износ од 19.820.000 динари. 

Член 2 

Во член 3 износот од 9.600.000 динари се заме-
нува со износ од 12.220.000 динари. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

111. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон 
за спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за посебниот данок на промет на производи 
и услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републички-
от собор, одржана на 29 март 1974 година, и на сед-
ницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 
1974 година. 

Број 03-822 Претседател 
30 март 1974 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИ-

ОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги („Службен весник на СРМ", 
бр. 45/72 и 3/73) член 5 се брише. 

Член 2 

Член 4 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за посебниот данок на промет на 
производи и услуги, објавен во „Службен весник 
на СРМ", бр. 3/73' година, се брише. 

Член 3 
Во тарифата, по тар. број 4 се додава тар. бр. 

5 кој гласи: 

„На продадени билети за кино-претстави се 
плаќа посебен републички данок на надоместок за 
услуги по стапка од 17%, а за филм прикажан на 
лента од 16 м.м. по стапка од 7°/о. 

Не се плаќа данок, по овој тар. број, кога фил-
мот се прикажува во образовни и научни установи 
и со подвижен кинопроектор. 

Забелешка: 
Даночна основица на данокот по овој тар. бр. 

претставува цената на секој продаден билет". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а членовите 1 
и 3 ќе се применуваат од 1 април 1974 година. 
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112. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИ-

НИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за финансирање на Републи-
ката и општините, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницава на Соборот на општините, одржана на 29 
март 1974 година. 

Број 03-790 Претседател 
30 март 1974 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКАТА И 

ОПШТИНИТЕ 
Член 1 

Во член 31 од Законот за финансирање на Ре-
публиката и општините („Службен весник на СРМ" 
бр. 3/73) во точка „а") по потточката 5 се додава 
нова потточка која гласи: 

„6. данок од оданочување на странски лица". 
Во точка „б", по потточката 2 се додава нова 

точка која гласи: 
„3. такса на вода". 
По точка „б") се додава нова точка „в" која 

гласи: 
„в) парични казни утврдени со одделни пропи-

си, ако со тие прописи не е поинаку утврдено". 

Член 2 
Во став 2 на член 32, во точка ,,б)", по потточ-

ката 3 се додава нова потточка која гласи: 
„4. такса на вода". 

Член 3 
Член 34 се брише. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а одредбите на член 1, ставот 3 ќе се 
применуваат од 23 февруари 1974 година. 

113. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за 
спроведување на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за основното училиште, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 29 март 1974 година. 

Број 03-779 Претседател 
30 март 1974 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНО-
ТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Во Законот за основното училиште („Службен 

весник на СРМ" бр. 7/69), во член 167, став 1, точ-
ката се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „а на учениците од I до VII одделение на 
крајот на учебната година им се издава свидетел-
ство за завршено одделение". 

Член 2 

Ставот 2 на член 167 се менува и гласи: „По-
лугодишните оценки на учениците од I—VIII одде-
ление им се соопштуваат преку ученичката книш-
ка". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

114. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот за-
кон за спроведување на. Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за средното образование, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 29 март 1974 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржа-
на на 29 март 1974 година. 

Број 03-780 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 

Во Законот за средното образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/70, 29/70, 39/71 и 5/73), во 
член 126, став 1, точката се брише и се додаваат 
зборовите: „а на крајот на учебната година сви-
детелства за завршен клас". 

Член 2 
Став 2 на член 126 се менува и гласи: „Успе-

хот и поведението на учениците во училиштето за 
средно образование на крајот на првото полугодие 
им се соопштува преку ученичка книшка, а на кра-
јот на учебната година преку свидетелство за за-
вршен клас". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од не-

говото објавување во Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија. 
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115. 
Врз основа на Амандманот VI, точка 1, став 3 

на Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 29 март 1974 година, и на седницата 
на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ЗА 1974 ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на Социјалистичка 
Република Македонија во 1974 година, утврдени во 
износ од 95.000.000 динари, со точката 2 од Одлу-
ката за утврдување на вкупниот износ на девизи-
те за потребите на Федерацијата, на републиките 
и на автономните покраини за 1974 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 71/73), ќе се користат за 
нестоковни и стоковни плаќања за потребите на 
републичките органи, собранијата на општините, 
установите, општествените организации и граѓан-
ските правни лица, како и за намирување на дру-
ги потреби на Републиката, и тоа: 

1) за нестоковни плаќања — 
до износ од 14.460.000 динари 

2) за стоковни плаќања — до 
износ од 77.340.000 динари 

Од вкупниот износ на девизите од ставот 1 на 
оваа точка се издвојува износот од 1.700.000 динари 
за намирување на непредвидени и недоволно пред-
видени расходи на Републиката (резерва), како и 
износ од 1.500.000 динари за намирување на по-
требите на собранијата на општините и Заедницата 
на општините и градовите на Македонија. 

2. За користење на средствата од резервата од-
лучува Извршниот совет. Извршниот совет право-
то на располагање со резервата, до висина од 15.000 
динари, може да го пренесе на републичкиот се-
кретар за финансии. 

3. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии да врши распоред на износот на девизите од 
точката 1, став 2 на оваа одлука предвиден за 
собранијата на општините и Заедницата на општи-
ните и градовите на Македонија. 

4. Од вкупниот износ на девизите, утврдени во 
точката 1 на оваа одлука, можат да се користат 
90°/о во девизи кои се од значење за одржување на 
ликвидноста на меѓународните плаќања, а 10°/о во 
други девизи. 

Извршниот совет може, придржувајќи се за 
соодносот од претходниот став, да одобрува корис-
тење на девизи на одделни корисници и во соод-
нос поинаков од односот определен во став 1 на 
оваа точка. 

5. Се овластува Извршниот совет да врши пре-
несување на распоредените износи на девизи во ре-
зервата, по претходна прибавена согласност од ко-
рисниците, доколку не ќе можат да ги искористат 
распоредените девизни средства според оваа одлука. 

6. Со распоредот на девизите за 1974 година, кој 
е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен 
дел, се утврдуваат, во границите на износите од 
точката 1, став 1 на оваа одлука, највисоките из-
носи на девизи за одделни корисници. 

7. Утврдениот износ на девизите според оваа 
одлука на Универзитетот „Кирил и Методиј" во 
Скопје, ќе го распореди по факултети, Универзи-
тетот во Скопје. 

8. Извршниот совет ќе му поднесе на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија из-
вештај за користењето на девизите според оваа 
одлука до 30 април 1975 година. 

9. Износите на девизите што се искористени во 
1974 година, до донесувањето на оваа одлука, се 
засметуваат во износите на одделни корисници 
утврдени со посебниот распоред. 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари до 31 декември 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-837 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

а 10 К о р и с н и к Изразено во 
Ц; 

К о р и с н и к динари 
<и РН 
1 2 3 

1. Собрание на СР Македонија 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

2. Извршен совет 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

3. Македонска академија на 
науките и уметностите 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

4. Републички секретаријат за 
образование и наука 
— нестоковни плаќања 

5. Републички секретаријат за 
култура 
— нестоковни плаќања 

6. Републички секретаријат за 
внатрешни работи 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

7. Главен штаб за народна 
одбрана 
— стоковни плаќања 

8. Републички секретаријат за 
здравство и социјална по-
литика 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

9. Републички секретаријат за 
индустрија и трговија 
— нестоковни плаќања 

10. Републички секретаријат за 
земјоделство и шумарство 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

11. Републички секретаријат за 
економски односи со стран-
ство 
— нестоковни плаќања 

12. Секретаријат за односи со 
странство 
— нестоковни плаќања 

13. Републички хидрометеоро-
лошки завод 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

14. Републички завод за ста-
тистика 
— стоковни плаќања 

15. Републички завод за тех-
ничка соработка 
•— нестоковни плаќања 

16. Републичка заедница на 
образованието 
— нестоковни плаќања 

200.000 
1.100.000 1.300.000 

600.000 
2.750.000 3.350.000 

70.000 
40.000 110.000 

200.000 

300.000 

400.000 
7.000.000 7.400.000 

400.000 

250.000 
700.000 950.000 

100.000 

150.000 
200.000 350.000 

100.000 

80.000 

50.000 
950.000 1.000.000 

100.000 

2.000.000 

100.000 
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17. Републичка геодетска управа 
— нестоковни плаќања 50.000 
— стоковни плаќања 400.000 450.000 

18. Републички фонд за науч-
но истражувачки работи 
— нестоковни плаќања 1.200.000 
— стоковни плаќања 6.300.000 7.500.000 

19. Републичка комисија за 
културни врски со стран-
ство 
— нестоковни плаќања 800.000 

20. Универзитет „Кирил и Ме-
тодиј" — Скопје 
— нестоковни плаќања 500.000 
— стоковни плаќања 7.700.000 8.200.000 

21. Народна и универзитетска 
библиотека 
— нестоковни плаќања 60.000 
— стоковни плаќања 600.000 660.000 

22. Архив на Македонија 
— нестоковни плаќања 80.000 
— стоковни плаќања 600.000 680.000 

23. Македонски народен театар 
— стоковни плаќања 20.000.000 

24. Радио-телевизија — Скопје 
— нестоковни плаќања 2.000.000 
— стоковни плаќања 18.000.000 20.000.000 

25. Новинско-издавачко и пе-
чатарско претпријатие „Но-
ва Македонија" 
— нестоковни плаќања 1.600.000 
— стоковни плаќања 3.000.000 4.600.000 

26. Републичка комисија за 
верски прашања 
— нестоковни плаќања 800.000 

27. Собрание на град — Скопје 
—• нестоковни плаќања 500.000 
— стоковни плаќања 1.500.000 2.000.000 

28. Народна банка на 
Македонија 
— нестоковни плаќања 60.000 
— стоковни плаќања 500.000 560.000 

29. Служба на општественото 
книговодство 
— Централа во Скопје 
— нестоковни плаќања 80.000 
— стоковни плаќања 1.000.000 1.080.000 

30. Заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување 
на Македонија 
— нестоковни плаќања — 

лекување 1.200.000 
31. Стопанска комора на 

Македонија 
— нестоковни плаќања 300.000 
— стоковни плаќања .300.000 600.000 

32. Стрелачки сојуз на Маке-
донија 
— стоковни плаќања 300.000 

33. Сојуз на радиоаматерите на 
Македонија 
— стоковни плаќања 500.000 

34. Сојуз на организациите за 
физичка култура на Маке-
донија 
— нестоковни плаќања 100.000 
— стоковни плаќања 500.000 600.000 

35. Центар за примена на ра-
диоизотопи во стопанството 
на СР Македонија 
— стоковни плаќања 300.000 

36. Завод за студии и проек-
тирање 
— стоковни плаќања 300.000 

37. Дирекција за координација 
на интегрален развој на 
сливот на реката Вардар 
— нестоковни плаќања 80.000 

38. Хидро-биолошки завод — 
Охрид 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

39. Висока музичка школа — 
Скопје 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

40. Републички фонд за зашти-
та од градобијност 
— стоковни плаќања 

41. Централен комитет на СК 
на Македонија 
— стоковни плаќања 

42. Републички фонд за 
патишта 
— нестоковни плаќања 
— стоковни плаќања 

ВКУПНО: 

150.000 
800.000 950.000 

250.000 
150.000 400.000 

700.000 

400.000 

50.000 
250.000 300.000 

91.800.000 

116. 
Врз основа на член бб став 1 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
број 21/70), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 29 март 1974 година, и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 29 март 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА — 

БИТОЛА 

Се дава согласност на Статутот на Домот за 
доенчиња и мали деца — Битола што го донесе 
Собирот на работните луѓе на Домот за доенчиња 
и мали деца — Битола на 11 декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-796 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

117. 
Врз основа на член бб, став 1 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" 
број 21/70), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 29 март 1974 година, и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 29 март 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — 
СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на Центарот за 
слух, говор и глас — Скопје, што го донесе Соби-
рот на работните луѓе на Центарот за слух, говор 
и глас — Скопје на 13 декември 1973 година. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број ОЗ—793 Претседател 
30 март 1974 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

118. 
Врз основа на член 13, став 6 од Законот за 

Службата на општественото книговодство („Служ-
бен весник на СРМ" број 31/72), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 
година, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 29 март 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-
НОТО КНИГОВОДСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Програмата за работа 

на Службата на општественото книговодство на СР 
Македонија за 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-795 Претседател 
30 март 1974 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

119. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" број 20/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 29 март 1974 година, и на седницата на Соци-
јално-здравствениот собор, одржана на 29 март 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕС-

ТИ ВО СЕЛО БАРДОВЦИ — СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Болницата 

за нервни и душевни болести во село Бардовци — 
Скопје, што го донесе Собирот на работните луѓе 
на Болницата за нервни и душевни болести во 
село Бардовци — Скопје на 13 јули 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-792 Претседател 
30 март 1974 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

120. 
Врз основа на член бб, став 1 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" број 
21/70), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 29 март 1974 година, и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 29 
март 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ 

ПРАШАЊА — СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Републич-

киот завод за социјални прашања — Скопје, што 
го донесе Собирот на работните луѓе на Републич-
киот завод за социјални прашања — Скопје на 14 
декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-794 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

121. 
Врз основа на член 97 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" број 3/73), Собранието на СРМ, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 29 
март 1974 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 29 март 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИС-
ТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 

1974 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Програмата за работа на 

Републичкиот фонд за истражувачки работи во ру-
дарството за 1974 година, што ја донесе Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за истражувачки ра-
боти во рударството, на седницата одржана на 26 
декември 1973 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-836 
11 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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122. 
Врз основа на член 106 од Законот за финанси-

рање на Републиката и општините („Службен вес-
ник на СРЖ" број 3/73), Собранието на СРМ, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 
март 1974 година, и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 29 март 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИС-
ТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 

1973 ГОДИНА 

124. 
Врз основа на член 9 од Законот за републич-

киот буџет за 1974 година, Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 29 март 1974 го-
дина, и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 29 март 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГРАМА НА МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

ВО 1974 ГОДИНА 

Се одобрува завршната сметка на Републич-
киот фонд за истражувачки работи во рударство-
то за 1973 година, што Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за истражувачки работи во рудар-
ството ја донесе на седницата на 15 јануари 1974 
година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-835 
11 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

123. 
Врз основа на член 90 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/73), Собранието на СРМ, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
29 март 1974 година, и на седницата на Стопан-
скиот собор, одржана на 29 март 1974 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРА-

ЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 
1974 ГОДИНА 

Се дава согласност на финансискиот план на 
Републичкиот фонд за истражувачки работи во 
рударството за 1974 година, што го донесе Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за истражу-
вачки работи во рударството, на седницата одржа-
на на 26 декември 1973 година. 

I I 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-834 
11 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

За унапредување на индивидуалното земјодел-
ство со оваа одлука се утврдува Програма на мер-
ките што ќе се финансираат од буџетот на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

II 

Средствата за финансирање на мерките за уна-
предување на индивидуалното земјоделство се обез-
бедуваат од буџетот на Социјалистичка Република 
Македонија во износ од 12.500.000 динари и 8.227.000 
динари пренесени средства од Републичкиот фонд 
за унапредување на индивидуалното земјоделство. 

III 

РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА 

Средствата на Републичкиот буџет за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство се распо-
редуваат за финансирање на мерките во следните 
области: 

1. Сточарство 
2. Полјоделство 
3. Градинарство 
4. Овоштарство 
5. Лозарство 
6. Почвени анализи 
7. Натпревари за високи приноси 
8. Земјоделско образование, пропаганда 

и проекти 
9. Финансирање на Републичката и оп-

штинските стручни служби за унапре-
дување на индивидуалното земјодел-
ство 

10. Бенефицирање на каматната стапка за 
инвестициони кредити пласирани во 
индивидуалното земјоделство 

11. Опремување на стручните служби 
12. Трошоци за стручно-технички работи 

(банкарски провизии и други матери-
јални трошоци) 

13. Средства за набавка на моторни во-
зила за стручните служби 

14. Учество во финансирањето на зашти-
та од градобијноста 

динари 

5.044.500 
2.913.000 

227.500 
750.500 
372.000 

27.000 
271.000 

600.000 

3.702.000 

2.250.000 
1.200.000 

100.000 

100.000 

2.267.000 

Вкупно распоредени средства 19.804.000 
Тековна резерва 603.000 

СЕ ВКУПНО СРЕДСТВА: 20.477.000 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЖ 

I 
I 

I 
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IV 
РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА СПОРЕД МЕРКИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ФИНАНСИРААТ 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ВО РАМКИТЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ПО ГРАНКИ И НАМЕНИ 

I. СТОЧАРСТВО 

Говедарство 

1. Набавка на бикови — броја 10 7500 7500 15000 75 75 150 
2. р/о на крави: 

а) во амбуланта и ветеринарна станица — броја 12500 10 40 80 500 500 1000 
б) во пункт — броја 12500 65 65 130 813 813 1626 

ВКУПНО: 25000 — — — 1388 1388 2776 

3. Одгледување на јуници од в/о од 6—12 м. — бр. 2515 350 350 700 880 880 1760 
4. Субвенција за исхрана на бикови — броја 31 1500 1500 3000 46,5 46,5 93 
5. Субвенции за осигур. и бикови 31 1000 1000 2000 31 31 62 
6. Уматичување на крави — 1000 — 1000 1000 — 1000 
7. Полнење на контајпари — броја 56 3600 — 3600 202 — 202 

ВКУПНО: — — — — 3547,5 2347,5 6089 

Овчарство 

1. Набавка на овци — броја 1000 700 700 1400 700 700 1400 
2. Осигурување на овни — броја 850 100 100 200 85 85 170 

ВКУПНО: — — 785 785 1570 

Свињарство 

1. Набавка на нерези — броја 115 1500 1500 3000 172 172 344 
2. Набавка на назимци — броја 500 800 800 1600 400 400 800 

ВКУПНО: — — — — 572 572 1144 
Пчелни сандаци — броја 700 200 200 400 140 140 280 

ВКУПНО СТОЧАРСТВО: — — — — 5044,5 3842,5 8887 

II. ПОЛЈО ДЕЛ СТВО 

1. Семе пченица — тони 1030 — — — 370 370 740 
а) постојни сорти — тони 500 0,30 0,30 0,60 150 150 ЗОО 
б) Нови сорти — тони 550 0,40 0,40 0,80 220 220 440 

2. 'Рж — семе — тони 200 0,50 0,50 1 100 100 200 
3. Јачмен — семе — тони 120 0,30 0,30 0,60 36 36 72 
4. Хибридна пченка — тони — вкупно ИО — — — 445 445 890 

а) Ск. хибрид — тони 80 5,00 5,00 10,00 400 400 800 
б) Други хибриди — тони 30 1,50 1,50 3,00 45 45 90 

5. Ориз — арпа — тони ИО 1,50 1,50 3,00 165 165 330 
6. Луцерка — детелина — тони 60 10,00 10,00 20,00 600 600 1200 
7. Еспарзета — тони 5 7,00 7,00 14,00 35 35 70 
8. Семе компир — тони 400 1,00 1,00 2,00 400 400 800 
9. Граор ист. грашок — тони 70 2,00 2,00 4,00 140 140 180 

10. Фуражни култури кг/ха семе 500 150,00 150,00 300,00 75 75 150 

ВКУПНО СЕМЕ: — — — — 2811 2811 5622 

Демонстративни опити во полјоделството 

Опити со пченица — броја 220 250 250 500 55 55 ИО 
Опити со хибридна пчен. — броја 80 250 250 500 20 20 40 
Опити со вештачко ѓубре — броја 60 200 200 400 12 12 24 
Опити со хербицидни средства — броја ЗОО 50 50 100 15 15 30 

ВКУПНО ОПИТИ: 660 — — — 102 102 204 
ВКУПНО ПОЛ ЈО ДЕЛ СТВО: — — — — 2913 2913 5826 

Р. Б. Републички буџет 
О. Б. Општински буџет 
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III. ГРАДИНАРСТВО 

IX. ФИНАНСИРАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. На ниво на Републиката 952 — 952 
— за лични доходи 
— за материјални трошоци 

2. На ниво на општините — вкупно 

570 
382 

2750 2750 

570 
382 

2750 
— за лични доходи 
— за материјални расходи 

2100 
620 

2100 
620 

4200 
1240 

ВКУПНО ЗА СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ: 3702 2750 6452 

X. ЗА БЕНИФИЦИРАНА КАМАТА 6% и 1,5% 2250 — 2250 

XI. ЗА ИНВЕСТИЦИИ (ЗА РАБОТНИ ПРОСТО-
РИИ) 1200 — 1200 

XII. ТРОШОЦИ ЗА СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ РА-1 

БОТИ 100 — 100 

XIII. СРЕДСТВА ЗА 6 МОТОРНИ ВОЗИЛА 100 — 100 
XIV. СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАД 2267 — 2267 
XV. ТЕКОВНА РЕЗЕРВА 603 — 603 

ВКУПНО ОД I—XIV: 

ВКУПНО ОД I—XV: 

19804 

20477 

11487 

11487 

31291 

31291 

1. Опити со пласт. •— броја 70 1800 1800 3600 126 126 252 
2. Пластен со затр. — броја 2 75000 75000 15000 150 150 ЗОО 
3. Опити со средства за зашт. 30 50 50 100 1,5 1,5 3 

ВКУПНО ГРАДИНАРСТВО: — — — — 177,5 277,5 555 

IV. ОВОШТАРСТВО 

1. Црни рибизли — броја 25000 0,50 0,50 1,00 12,5 12,5 25,0 
2. Цреши — броја 6500 4,00 4,00 8,00 26,0 26,0 52,0 
3. Вишни — броја 10000 4,00 4,00 8,00 40,0 40,0 80,0 
4. Праски •— броја 30000 4,00 4,00 8,00 120,0 120,0 240,0 
5. Кај син — броја 3000 4,00 4,00 8,00 12,0 12,0 24,0 
6. Калемен орев — броја 15000 15,00 15,00 30,00 225,0 225,0 450,0 
7. Јаболка •— броја 30000 4,00 4,00 8,00 120,0 120,0 240,0 
8, Круши — броја 20000 4,00 4,00 8,00 80,0 80,0 150,0 
9. Јагоди — броја 40000 ОДО ОДО 0,20 40,0 40,0 80,0 

10. Јагоди под фол. оп. 40 1500 1500 3000 60,0 60,0 120,0 
11. Опити за јаболки 30 500 500 1000 15,0 15,0 30,0 

ВКУПНО ОВОШТАРСТВО: — — — — 750,5 750,5 1501,0 

V. ЛОЗАРСТВО 

1. Лозни калеми — броја 350000 1,0 1,0 1,0 350 350 700 
2. Опити (агр. и заш.) 40 550 550 1100 22 22 44 

ВКУПНО ЛОЗАРСТВО: — — — — 372,0 372,0 744,0 

VI. ПОЧВЕНИ АНАЛИЗИ — броја 900 30 30 900 27 27 54 

VII. НАТПРЕВАРИ ЗА ПРИНОСИ 

а) на ниво на општини 90 1500 1500 3000 135 135 270 
б) на ниво на Републиката И — — — 136 — 136 

ВКУПНО НАТПРЕВАРИ: 261 271 135 406 

VIII. ЗЕМЈОДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОПА-
ГАНДА 

1. Курсеви и семинари 100 70 170 
2. Пропаганда — — — 350 170 500 
3. Земјоделска изложба — — — — 150 100 250 

ВКУПНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ОБРАЗОВАНИЕ: — — — — 600 320 920 
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V 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-838 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

125. 
Со цел да се создадат поповолни материјални 

и општествени услови за побрзо остварување по-
требата на работните луѓе од соодветен стан, како 
битен фактор на нивната социјална сигурност и 
битна претпоставка за подобрување на животниот 
стандард и за зголемување продуктивноста на тру-
дот, како и да се спречат општествено недопуште-
ните појави во располагањето и користењето на 
средствата наменети за станбена изградба и на оп-
штествениот станбен фонд и да се отстранат при-
чините на овие појави и последиците од нив, а трг-
нувајќи од начелните ставови на Сојузот на кому-
нистите и на другите општествено-политички орга-
низации за станбената политика, како и од Ре-
золуцијата за спречување и отстранување на оп-
штествено ^оправданите социјални разлики, врз 
основа на член 273, став 1 од Деловникот на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на СР Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 29 март 1974 го-
дина и на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 29 март 1974 година, усвои 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ОСНОВИТЕ НА СТАНБЕНАТА ПОЛИТИКА 

I 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, врз основа на исцрпниот претрес во од-
борите и комисиите и на седниците на соборите за 
состојбата и проблемите во областа на станбено-
то стопанство од аспектот на спроведувањето на 
3гтврдената политика и на прописите во оваа об-
ласт, како и имајќи ги предвид предлозите, мисле-
њата и ставовите на општествено-политичките ор-
ганизации на организациите на здружениот труд и 
на другите самоуправни организации и заедници и 
мислењата и предлозите на јавноста за потребата и 
можностите за зголемување обемот на станбената 
изградба, за неопходноста да се преземат мерки 
за спречување на појавите на злоупотреба во рас-
полагањето и користењето на средствата наменети 
за станбена изградба и на општествениот станбен 
фонд и за определени измени во прописите заради 
отстранување на причините на овие појави и по-
следиците .од нив, изнесени во општествено-поли-
тичката активност, особено по Писмото на претсе-
дателот на СКЈ и на Извршното биро на Претсе-
дателството на СКЈ, констатира: 

1. Реформата во областа на станбеното стопан-
ство, што во согласност со принципите утврдени со 
Резолуцијата на Сојузната скупштина за ната-
мошниот развој на системот на станбеното стопан-
ство е извршена со сојузните закони за финанси-
рање на станбената изградба, за станбените одно-
си и за стопанисувањето и управувањето со оп-
штествениот станбен фонд, овозможи во оваа об-
ласт во изминатиот период да се постигнат значи-
телни резултати, особено во зголемувањето на 
станбениот фонд во Републиката. 

Новите односи во системот на финансирање на 
станоената изградеа, создадени со укинувањето на 
општинските и на ^епуоличкиот фонд за станоева 
изградеа и концентрирање на средствата во раоот-
ните организации и заедници, како и утврдувањето 
на станот како трајно потрошио добро, придонесоа, 
покрај општествените средства што се издвојуваат 
со наменскиот придонес од личните доходи на ра-
ботниците, за оваа намена да се мооилизираат и 
значителни средства на работните луѓе и траганите 
и дел од средствата за заедничка потрошувачка на 
организациите на здружениот труд и на другите са-
моуправни организации и заедници. Како резул-
тат на тоа, станбениот фонд во Републиката во пе-
риодот од 1966 до 1970 година е зголемен за 38.001) 
станови, со што бројот на жителите на еден стан 
од 5,9 е намален на 5,1 а просечната станбена по-
вршина по еден жител од м2 е зголемена на 
10,5 м*. 

2. Меѓутоа, во станбената област во изминатиот 
период постоеја и определени проблеми, кои во прв 
ред се изразуваат во појавите на: ненаменско и 
нерационално трошење на средствата за станбена 
изградба во одделни работни организации и заед-
ници како и во банките и другите органи; злоупо-
треОи од страна на поединци и групи во распре-
делбата на средствата наменети за станбена из-
градба преку користење на општествено неоправ-
дани високи износи на кредити за изградба на го-
леми луксузни станбени згради и станови во лична 
сопственост без или со минимално ангажирање на 
лични средства или за изградба на викенд-куќи; 
продажба на станарског право или користење на 
станарското право на општествен стан при поседу-
вање во исто место на стан во лична сопственост 
односно на два или повеќе општествени станови; 
продажба на општествени станбени згради и ста-
нови по ниски цени и на штета на општествената 
заедница и слично. 

Посебен проблем претставуваше запоставување 
решавањето на станбените прашања на работници-
те со ниски доходи и на работниците од оние ор-
1анизации на здружениот труд кои не располагаат 
со потребните средства за станбена изградба, што 
беше последица на недоволно изградената соци-
јална политика во оваа област врз пошироко засно-
вани односи на солидарност и заемност на работ-
ните луѓе надвор од работните организации и за-
едници и на нееднаквата економска положба на ра-
ботните организации поради различните услови на 
стопанисување. 

Покрај тоа, проблемите во оваа област се изра-
зуваат и во: недоволно изградената земјишна по-
литика во општините, ненавременото изготвување и 
донесување на урбанистичките планови и на про-
грамите за нивната реализација; непостоењето на 
програми за станбена изградба, ненавременото уре-
дување на градежното неизградено земјиште; заос-
танување™ во изградбата на комунални објекти; 
брзиот пораст на цените на становите поради го-
лемото покачување на цените на градежните мате-
ријали; оптоварувањето на станбената изградба со 
високи придонеси за комунално уредување; недо-
волната организираност на изградбата на станбе-
ните објекти и слично; задржувањето на станари-
ните на релативно ниско ниво, што не овозможува-
ше создавање на доволно средства за редовно одр-
жување на становите и станбените згради односно 
за подобрување на стандардот на станувањето и за 
проширена репродукција. Исто така, во оваа област 
не беа доволно развиени самоуправните односи во 
управувањето со станбените згради и станови во 
општествена сопственост и друго. 

Овие проблеми и појави се причина за опре-
делено заостанување на обемот на станбената из-
градба во однос на објективните услови и можности 
што беа создадени со реформата во станбеното сто-
панство, како и за создавање на општествено-не-
оправдани социјални разлики во о^ваа област. По-
ради тоа, состојбата, проблемите и негативните по-
јави во оваа област се најдоа во центарот на вни-
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манието на општествената јавност и на општестве-
но-политичката активност во Републиката. 

3. Негативните појави и злоупотребите во рас-
полагањето и управувањето со средствата намене-
ти за станбена изградба и со станбениот фонд во 
општествена сопственост беа последица, пред сб, 
на нецелосното остварување на самоуправувањето 
односно на неговото злоупотребување од страна на 
поединци и групи; искористувањето на недоизгра-
деноста на системот во оваа област односно на из-
весни празнини во прописите; недоволното самоу-
правно нормирање на односите; нед ос ледното и не-
целосното спроведување на прописите и на самоу-
правните акти; несоодветната примена на закон-
ските и особено на општествено-моралните санк-
ции; недоволната ефикасност на државните ор-
гани и недоволната ангажираност на организира-
ните општествени сили за нивно спречување и от-
странување и слично. 

4. Како резултат на активностите и акциите на 
општествено-политичките организации и на мер-
ките на органите на управувањето во организа-
циите на здружениот труд и во другите самоу-
правни организации и заедници, на банките и на 
државните органи што уследија по Дваесет и пр-
вата седница на Претседателството на СКЈ и по-
себно по Писмото на Претседателот на СКЈ и на 
Извршното биро на Претседателството на СКЈ, дел 
од наведените проблеми во станбената област се 
решени односно нивното решавање е во тек. Име-
но, во значителна мерка се намалени максималните 
износи на станбените кредити од банките и од ра-
ботните организации, оневозможено е користењето 
на кредити под поволни услови за изградба на ви-
кенд-куќи, спречена е продажбата на општестве-
ниот фонд по ниски цени и со закон е наложено 
преиспитување на сите договори за купопродажба 
на општествени станови заклучени во периодот по 
1. I. 1966 година со кои е оштетена општествената 
заедница, одземено е станарското право на значи-
телен дел од лицата што користат општествени ста-
нови иако поседуваат станови во лична сопстве-
ност или кои користеле повеќе општествени ста-
нови, постигнати со почетни резултати во изград-
бата на станови за работниците со ниски доходи, 
донесени се закони од оваа област со кои се соз-
дадени основи за поефикасно спречување на не-
гативните појави и други. Меѓутоа, во станбената 
област и натаму остануваат повеќе отворени проб-
леми кои треба да се решат неодложно со анга-
жирање и со координирана активност и мерки на 
сите органи и организации во Републиката. 

II 
Тргнувајќи од уставното начело според кое ста-

нот во нашето самоуправно социјалистичко опште-
ство служи за задоволување на личните и семеј-
ните потреби на работните луѓе и граѓаните како и 
од значењето на станот како битен елемент на нив-
ната социјална сигурност и битна претпоставка за 
подобрување на животниот стандард и за зголему-
вање на продуктивноста на трудот, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија смета дека 
политиката, мерките и активностите на организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници, на банките и државните 
органи во создавањето на услови за зголемување 
обемот на станбената изградба со цел да се забр-
за задоволувањето на потребата на работните луѓе 
од соодветен стан во согласност со реалните мож-
ности на заедницата и за спречување и отстрану-
вање на негативните појави во располагањето и 
користењето на средствата наменети за станбена 
изградба и со општествениот станбен фонд, треба 
да се засновуваат врз следните основи: 

1. Имајќи ги предвид со Уставот утврдените 
правци на развитокот на нашето самоуправно со-
цијалистичко општество, неопходно е и во областа 
на станувањето да се пристапи кон порадикално 
менување на општествените односи со обезбедува-

ње на решавачко влијание на работните луѓе по 
сите прашања на станбената политика во основните 
организации на здружениот труд, другите самоу-
правни заедници и организации, месните заедници 
и општините. 

2. Заради остварување на заедничките интереси 
и порационално и поорганизирано решавање на за-
едничките проблеми, потребно е и во областа на 
станувањето да се пристапи кон основање на са-
моуправните интересни заедници, во кои здруже-
ниот труд и работните луѓе ќе ги здружуваат сред-
ствата за станбена изградба, ќе ја утврдуваат поли-
тиката и програмата на станбената изградба, ќе 
обезбедуваат влијание врз урбанистичките реше-
нија, проектирањето и градењето на станови и за-
едно со станарите и корисниците ќе управуваат со 
станбените згради, становите и деловните згради и 
простории во општествена сопственост. 

Во рамките на самоуправната интересна заед-
ница за станување можат да се основаат основни 
заедници или единици на таа интересна заедница, 
во кои членовите на интересната заедница оства-
руваат свои определени самоуправни права и об-
врски во согласност со самоуправната спогодба за 
основањето на интересната заедница или со неј-
зиниот статут. 

Во остварувањето на определени заеднички ин-
тереси самоуправните интересни заедници можат да 
основаат сојуз на интересни заедници како и да 
развиваат други облици на деловна соработка. 

Дејностите на финансирањето на станбената 
изградба и управувањето со становите и деловните 
згради и простории во општествена сопственост што 
се остваруваат во рамките на самоуправната ин-
тересна заедница се од посебен општествен интерес. 

3. За задоволување на своите станбени потреби 
и за остварување на определени облици на соли-
дарност, во согласност со начелото на самостојно 
располагање со доходот, работниците во основните 
организации на здружениот труд, во самоуправните 
интересни заедници и во работните заедници на 
организациите што вршат работи од заеднички ин-
терес за повеќе организации на здружениот труд, 
на државните органи, општествено-политичките ор-
ганизации и здруженијата и во другите работни за-
едници што не се организирани како организации 
на здружениот труд, пензионерите и инвалидите, 
граѓанските правни лица, ка'ко и работните луѓе кои 
во вршењето на самостојниот личен труд употребу-
ваат дополнителен труд на други лица, во рамките 
на самоуправната интересна заедница, во согласност 
со самоуправните спогодби и општествените дого-
вори, издвојуваат, здружуваат и распределуваат 
средства за станбена изградба и за подобрување на 
условите за станување. 

Со овие како и со личните средства на работ-
ните луѓе и граѓаните треба да се обезбеди мате-
ријална основа за позабрзано решавање на нивните 
станбени потреби во наредниот период. 

Најниската стапка на издвојување на средства 
за станбена изградба од страна на работниците во 
основните организации на здружениот труд и на 
другите самоуправни организации и заедници и на 
работните луѓе кои во вршењето на самостојниот 
личен труд употребуваат дополнителен труд на 
други лица, ја утврдува самоуправната интересна 
заедница за станување во согласност со самоуправ-
ната спогодба, општествениот договор односно ко-
лективниот договор. 

Стапката за издвојување на средства за стан-
бена изградба за решавање на станбените прашања 
на пензионерите и инвалидите ја утврдува Собра-
нието на Заедницата на пензионо-инвалидското 
осигурување на Македонија. Средствата што се из-
двојуваат во рамките на оваа заедница се распре-
делуваат по општини, сразмерно на вкупните из-
носи на пензиите и инвалиднините и се водат на 
посебни сметки во самоуправните интересни заед-
ници за станување. 
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До определувањето на стапките за издвојува-
ње на средства од страна на самоуправните инте-
ресни заедници за станување, со закон односно со 
одлука на општинското собрание ќе се утврди ви-
сината на средствата кои задолжително ќе се из-
двојуваат за станбена изградба, но тоа не треба 
да биде помалку од сегашното ниво. 

Тргнувајќи од постојниот обем на нерешените 
станбени прашања на работните луѓе, Собранието 
смета дека издвојувањето на средства за станбена 
изградба што ќе се утврди, треба да биде најмалку 
на сегашното ниво. Меѓутоа, работните организа-
ции и другите самоуправни организации и заед-
ници, врз основа на програмите за станбена из-
градба, во зависност од обемот и карактерот на не-
решените станбени прашања на своите работници, 
треба да настојуваат за оваа намена да издвоју-
ваат средства и по повисока стапка односно да 
насочуваат повеќе средства од фондовите за заед-
ничка потрошувачка и доходот во рамките на сво-
ите реални можности, со цел да создадат услови за 
нивно побрзо решавање. 

Во финансирањето на станбената изградба и 
во наредниот период треба да учествуваат работ-
ните луѓе и граѓаните со сопствени средства и со 
здружување на сопствените средства со општестве-
ните средства издвоени за оваа намена. За 
таа цел со политиката и мерките на самоуправната 
интересна заедница и на другите организации и 
заедници за распределба и користење на средства-
та за станбена изградба, со кредитниот систем и 
со прописите на Републиката и општините треба да 
се стимулира интересот на работните луѓе за мак-
симално ангажирање на сопствени средства во ре-
шавањето на своето станбено прашање. Во таа 
смисла самоуправните интересни заедници во сора-
ботка со банките треба да стимулираат подолго-
рочно наменско штедење за стан и други облици 
за прибирање на слободни средства на работните 
луѓе и граѓаните. Притоа, посебно треба да се пот-
тикнува динарското и девизното штедење на ра-
ботниците што се на привремена работа во стран-
ство, создавајќи им погодни услови за решавање на 
нивното станбено прашање. 

Ангажирањето на лични средства на работните 
луѓе треба да се остварува и преку доделувањето 
на користење на општествени станови во сите слу-
чаи кога тие можат да учествуваат и со соодветен 
дел на лични средства, со тоа што нивното враќа-
ње ќе се врши преку намалена станарина. Сопстве-
ното учество на идните корисници на станови не 
може да биде единствен и основен услов за оства-
рување на првенствено право за добивање на та-
ков стан на користење. 

4. Средствата што се издвојуваат за станбена 
изградба според стапката што ја утврдува самоу-
правната интересна заедница за станување задол-
жително се здружуваат и распоредуваат во рам-
ките на самоуправната интересна заедница. 

Заради обезбедување на поголема рационал-
ност и мобилност во користењето на средствата за 
станбена изградба и поефикасна, порационална и 
поевтина изградба, во рамките на самоуправните 
интересни заедници треба да се здружуваат и дру-
гите средства за станбена изградба што ги издво-
јуваат работниците во основните организации ла 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници. 

Здружувањето и користењето на средствата 
треба да се врши на начин и под услови што ќе се 
утврдат со самоуправна спогодба, а врз економски 
принципи. 

Со здружувањето на средствата во рамките на 
самоуправната интересна заедница треба да се обез-
беди здружениот труд непосредно да ја води и 
насочува ' политиката на станбената изградба, да 
се договара со производителите на станови, да обез-
бедува долгорочно планирање, програмирање и 
континуитет во производството, да ги поттикнува 
современите процеси на градење, посебно индус-

триските методи на градење како битни услови и 
претпоставки за организирана изградба и орга-
низирано и поевтино производство на станови. 

Општинските собрани^ и банките треба преку 
урбанистичката, земјишната и кредитната политика, 
висината на придонесот за комунално уредување 
на земјиштето и со други стимулативни облици да 
го поттикнуваат и поддржуваат здружувањето на 
средствата за станбена изградба. 

5. Од средствата што задолжително се издво-
јуваат и здружуваат за станбена изградба во рам-
ките на самоуправната интересна заедница, во со-
гласност со начелото на солидарност и заемност, 
самоуправната интересна заедница насочува соод-
ветен дел од овие средства со намена за обезбеду-
вање на поповолни услови за станбена изградба за 
потребите на работните луѓе со пониски доходи и 
за работниците од оние организации на здружениот 
труд што не располагаат со потребни средства за 
таа цел, како и за надоместување на дел од ста-
нарината на работните луѓе и граѓаните со пониски 
доходи. 

За оваа намена треба да се насочат и средства-
та од ануитетите на поранешните општински стан-
бени фондови, средствата на општините што ги 
издвојуваат за изградба на станови за оние работни 
луѓе и граѓани што не се во состојба на друг на-
чин да обезбедат стан, други средства на организа-
циите на здружениот труд и на другите самоу-
правни организации и заедници како и дел на 
средства од станарините. 

Од средствата што задолжително се издвојуваат 
и здружуваат за станбена изградба во рамките на 
самоуправната интересна заедница, соодветен дел 
на средства се насочуваат за позабрзано решавање 
на станбените прашања на учесниците во НОБ, врз 
основа на програмата што ке ја утврди самоуправ-
ната интересна заедница во согласност со Сојузот 
на здруженијата на учесниците во НОБ во општи-
ната. 

6. Со самоуправни спогодби и општествени до-
говори, треба да се утврди таков систем на креди-
тирање со кој ќе се обезбеди строго наменско и 
рационално користење на средствата, односно так-
ви видови и облици на кредитирање и изградба на 
станови што ќе овозможат побрзо решавање на не-
решените станбени проблеми. 

Со нив треба неопределено да се утврдат усло-
вите и да се изградат критериуми за висината на 
кредитите за изградба на станови и семејни стан-
бени згради во сопственост на граѓаните како и за 
подобрување на условите за станување, со цел да 
се оневозможи користењето на кредити под попо-
волни услови за изградба на станови што ги над-
минуваат потребите на домаќинството на корис-
никот на кредитот и да се спречат други појави во 
злоупотреби и ненаменско користење на средствата 
за станбена изградба. 

Условите во поглед на каматата и роковите на 
отплатата на станбените кредити треба да се соо-
бразуваат со целите на станбената политика и со 
кредитно-монетарните и стопанските текови. На-
менски кредити од средствата за станбена изград-
ба, за изградба на семејни станбени згради или 
станови треба да се одобруваат само за еден стан 
за едно семејно домаќинство, до определен стан-
дард на станување што ќе ги утврди самоуправ-
ната интересна заедница, во согласност со самоу-
правните спогодби и општествените договори. 

Притоа, со кредитната политика и други погод-
ности особено во градовите и индустриските центри 
треба да се стимулира колективната и друга насо-
чена изградба, во прв ред преку купување на ста-
нови во етажна сопственост. 

Преку општествени договори и самоуправни 
спогодби во рамките на самоуправните интересни 
заедници, со општествените средства за станбена 
изградба, треба во прв ред да се кредитира онаа 
општествено организирана изградба која обезбедува 
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поголема рационалност и економичност (изградба на 
стандардни станови со примена на најсовремени 
системи на градење и сл.), како и сите други ви-
дови на изградба, доградба и реконструкција кои 
придонесуваат за позабрзано и поекономично ре-
шавање на основните станбени проблеми на општес-
твото. 

7. Со самоуправните акти на основните орга-
низации и заедници, во согласност со самоуправ-
ните спогодби и општествени договори ќе се утвр-
дат мерила и критериуми за приоритетно реша-
вање на станбеното прашање на работниците. За 
оваа цел основните организации на здружениот 
труд треба да разработат посебни програми за ре-
шавање на нерешените станбени прашања во кои, 
во согласност со можностите, треба да се отвори 
перспектива на работните луѓе кои немаат стан, 
кога, на кој начин и под кои услови ќе можат да 
очекуваат да им се реши станбеното прашање. 

8. Во сообразност со меѓурепубличкиот договор 
за утврдување на општите услови за кредитирање 
на станбената изградба, со општествен договор на 
ниво на Републиката поблиску ќе се определат 
условите и начинот на кредитирање на станбената 
изградба како и други прашања што се сврзани 
непосредно со неа. 

Извршниот совет посебно ќе го проучи праша-
њето на кредитите за станбена изградба што се ко-
ристени под поповолни услови, а ги надминуваат 
потребите од станување на домаќинството и на 
Собранието ќе му предложи соодветна политика и 
мерки. 

9. Станбената политика треба да биде составен 
дел на плановите и програмите за општествено-еко-
номски и социјален развој на Републиката, општи-
ните и организациите на здружениот труд. Со овие 
планови и програми како и со други мерки на сто-
панската политика треба да се создаваат неопходни 
материјални и општествени услови за позабрзано 
остварување на потребата на работните луѓе и гра-
ѓаните од соодветен стан. 

Станбената изградба треба да расте во сообраз-
ност со реалниот пораст на општествениот производ 
во општественото стопанство. За таа цел неопходно 
е да се обезбеди соодветен развој на градежништ-
вото, градежното занаетчиство и индустријата на 
градежни и други материјали и опрема во соглас-
ност со планираниот обем на станбената изградба, 
бидејќи неусогласееоста и дефицитарноста на опре-
делени материјали и услуги негативно се одразува 
врз ефикасноста во градењето, а влијае и врз по-
скапувањето на цената на станот. Организациите 
на здружениот труд во овие гранки и нивните 
здруженија, заедно со Стопанската комора на Ма-
кедонија, треба да изготват посебни програми за 
развој на овие гранки во согласност со потребите 
на станбената изградба. 

Во областа на производството на станови пре-
ку определени форми треба да се обезбеди трајна 
соработка на сите учесници во станбената изград-
ба во сите фази, почнувајќи од урбанистичкото 
планирање и проектирањето, па се до завршните 
работи. Иницијатор и носител на оваа соработка во 
прв ред треба да бидат самоуправните интересни 
заедници како и нивните повисоки облици на здру-
жување. Притоа, со разработен систем на договор-
но утврдување на цената на уреденото земјиште и 
станот со нејзиното растоварување од неоправдани 
фискални и други давачки и со утврдување на 
минимално опремување и уредување на земјиштето 
и ел. треба да се создадат постабилни услови за 
станбената изградба. 

10. Општината, со оглед на нејзините функции 
утврдени со Уставот, е еден од најзначајните фак-
тори во насочувањето на станбената изградба. Таа 
треба преку урбанистичките планови и плановите 
за нивна реализација, програмите за станбена из-
градба, уредувањето на градежното земјиште и со 
унапредувањето на комуналните и други дејности 
сврзани со станбената изградба да создава неопход-

ни услови за порационална и поевтина изградба, 
а особено за индустриска изградба на станови. Низ 
сите овие активности на општината преку самоу-
правната интересна заедница треба да се обезбеди 
доминантно влијание на здружениот труд. 

Земјишната политика во градовите треба да 
претставува еден од најзначајните инструменти на 
политиката на изградбата на градовите и на насо-
чувањето на станбената изградба. Преку пооп-
штествување на градежното земјиште, неговото уре-
дување и политиката на неговото користење, како и 
преку разни облици на зафаќање на градската 
рента, треба да се создадат трајни и стабилни ус-
лови за планска изградба на градовите и за раци-
онална и економична станбена изградба. 

Станбената и друга изградба, по правило, тре-
ба да се остварува на уредено градежно земјиште. 
Уредувањето на градежното земјиште треба да се 
врши врз основа на програма, со која реално да се 
утврди економскиот надоместок за користење на од-
делни делови или за цела урбана територија. Општи-
ната, со својата земјишна политика, преку начинот 
на утврдување на надоместокот, начинот на доде-
лување на земјиште, како и со други мерки треба 
да создава поповолни услови и да ја поттикнува 
општествената организирана станбена изградба. 

Цената на станот во принцип не може да биде 
оптоварена со трошоците за градењето на оние ко-
мунални објекти кои можат да се репродукуваат 
во процесот на експлоатацијата. Основни извори за 
финансирање на овие објекти треба да бидат сред-
ствата за проширена репродукција на соодветните 
комунални организации, кредитните средства на 
банките, кои во иднина по обем треба да се зголе-
мат, како и средствата од буџетите на општествено-
политичките заедници и мобилизираните средства 
на граѓаните со заеми и самопридонеси. Банкар-
ските кредити во поглед на рокот и каматата треба 
да бидат во согласност со природата и карактерот 
на овие објекти. 

Трошоците за изградба на комуналните објекти 
за заедничко користење (улици, тротоари, паркови 
и скверови, улично осветление, одводнување на по-
вршинските води и ел.), се повеќе треба да се ра-
споредат врз сите корисници на градежното земји-
ште. За таа цел придонесот за користење на град-
ско земјиште, реално утврден, треба да се воведе 
во сите општини. Општините преку насочување и 
на други средства, во прв ред од одделни извори 
на градска рента, треба да обезбедат услови за из-
градба на овие објекти. Републиката ќе насочува 
средства и со определени инструменти ќе го сти-
мулира насочувањето на банкарските средства за 
оваа намена. 

11. Заради намалување на миграцијата од село 
во град, а со тоа и на притисокот за нови врабо-
тувања, што повлекува значително проширување и 
на станбената и на другата изградба во градовите, 
општините со просторните планови, политиката на 
урбанизацијата и со други мерки на стопанската 
политика треба да посветат посебна грижа на соз-
давањето на поволни услови за живот и работа на 
село, а посебно во населбите кои покажуваат тен-
денција на развој преку изработка на урбанистич-
ки планови за тие населби, нивно поврзување со 
современи патишта, како и преку изградба на не-
опходни комунални објекти и создавање на услови 
за здравствена заштита, образование, снабдување 
и др. Во оваа насока општините треба, исто така, 
да му посветат посебно внимание на создавањето 
и развивањето на приградските населби со сите 
потребни услови за живот и работа. 

Со оглед на можностите за поевтина станбена 
изградба особено за работниците што работат во 
град, а живеат на село да се насочува во соодвет-
ните села, во овие населби, дел од станбената из-
градба треба да се насочува и во нив. 

12. Заради поекономично и рационално одржу-
вање на станбените згради и станови во опште-
ствена сопственост, како и заради надминување на 
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определени социјални разлики во поглед на усло-
вите на станувањето во постојниот општествен 
станбен фонд, преку подобро одржување и модер-
низација врз солидарни основи, стопанисувањето 
со станбениот фонд треба да се врши врз здруже-
ни основи во рамките на самоуправните интересни 
заедници. Во овие заедници треба да се опфати и 
управувањето и стопанисувањето со деловните 
згради и простории во општествена сопственост. 

Заради поцелосно остварување на самоуправу-
вањето во врска со стопанисувањето со општестве-
ните станбени згради, станови и деловни просто-
рии, во рамките на самоуправната интересна заед-
ница можат да се основаат посебни основни заед-
ници или единици. 

Во самоуправните интересни заедници треба 
да им се обезбеди на основните организации и заед-
ници правото да располагаат со становите што тие 
ги изградиле или стекнале по друг основ, како и 
правото да учествуваат во користењето на дел од 
средствата на станарината што се издвојува за за-
мена на становите и за проширена репродукција, 
сразмерно со учеството на организациите и заед-
ниците во нивното создавање. 

Облиците на непосредното учество на стана-
рите во управувањето со станбените згради треба 
и понатаму да се развиваат и продлабочуваат. Ста-
нарите треба да имаат позначајно место и неопре-
делени права и обврски во управувањето и одржу-
вањето со станбени згради и со станбениот фонд 
во целина, почнувајќи од собирот на станарите, 
куќниот совет во зградата, преку месната заедни-
ца, па до самоуправната интересна заедница. 

13. Треба да се реафирмираат економските 
принципи на станарината со нејзиното постапно до-
ведување на економски оправдано ниво, така што 
со станарината да се обезбеди покривањето на 
стварните трошоци на одржувањето, управување-
то и замената на становите. При нејзиното насочу-
вање особено треба да му се даде приоритет на одр-
жувањето, за да се спречи обезвреднувањето на 
станбениот фонд. 

Станарината, како значаен инструмент на стан-
бената политика, во иднина, во поглед на висината, 
треба да се усогласува со трошоците на станбената 
изградба и со движењето на личните доходи, со 
што би се обезбедил определен сооднос меѓу ниво-
то на станарината и трошоците на градењето. За 
остварување на оваа политика неопходно е да се 
изврши ревалоризација на станбените згради и ста-
новите во општествена сопственост. 

Дел на станарината треба да биде субвенцио-
нирана за оние корисници на станови кај кои уче-
ството на станарината во животните трошоци за 
определен стан го надминува нивото кос е оценето 
како реално во определена средина и временски 
период. Системот на субвенционирање треба да 
обезбеди диференциран пристап во зависност од 
приходите на домаќинството, големината и квали-
тетот на станот и ел. 

Со цел да се олесни положбата на потстана-
рите, самоуправната интересна заедница и органи-
зациите на здружениот труд, преку заеднички ут-
врдени програми, треба да водат организирана 
грижа за сместување на самците, младите работни-
ци и младите семејства во соодветни објекти. 

14. Утврдениот систем на станбени односи не-
опходно е да се разработи и добие своја конкретна 
содржина низ прописите на општините и самоуп-
равните акти на основните организации на здру-
жениот труд и самоуправните интересни заедници, 
како и преку консеквентна примена на законските 
норми со кои се регулираат основните односи во 
оваа сфера. 

Со прописите на општините треба да се обез-
беди поефикасна заштита на потстанарските од-
носи и правата на граѓаните што користат стан во 
слободен закуп особено во поглед на висината на 
станарината, како и да се спречат појавите на прет-
ворање на станбени во деловни простории и други 

злоупотреби, што се во спротивност со утврдениот 
систем на станбени односи. 

15. Како во подрачјето на кредитирањето на 
станбената изградба, така и во подрачјето на рас-
пределбата на становите за користење во опште-
ствена сопственост треба да се обезбеди класно-
социјален пристап и да се оневозможи создавање 
на неоправдани социјални разлики на ова подрачје. 

Заради обезбедување на заедничка политика во 
рамките на самоуправните интересни заедници, со 
општествени договори и самоуправни спогодби тре-
ба да се утврдат општи услови и критериуми за 
распределба на станови во општествена сопственост 
што треба да се уредат со самоуправните акти на 
организациите на здружениот труд. Притоа, посеб-
но треба да се води сметка за работниците од не-
посредното производство. 

Покрај тоа, во политиката на распределбата на 
станови на организациите на здружениот труд тре-
ба да се води сметка и за проблемите на работните 
луѓе што имаат станарско право на станови во соп-
ственост на граѓани, за да се создадат можности 
сопствениците на овие станови во догледно време 
да се уселат во нив. 

III 
1. Принципите на Резолуцијата за основите на 

станбената политика ќе се остварат на тој начин, 
што во републичкото законодавство треба да се ре-
гулираат односите што се од заеднички интерес за 
работните луѓе и граѓаните во Републиката, преку 
утврдување на такви институционални облици кои 
со тековните мерки и прописите на општината мо-
жат да се прилагодат кон конкретните услови. Дру-
гите ппашања треба да се регулираат само по пат 
на општи начела, оставајќи простор за нормативна 
и друга активност на општините и организациите 
на здружениот труд и на самоуправните интересни 
заедници. 

2. Општините и организациите на здружениот 
труд и соодветните самоуправни интересни заедни-
ци треба да пристапат кон разработка и конкрети-
зација на политиката утврдена со Резолуцијата и 
на законските прописи што во согласност со неа 
ќе бидат донесени. 

Основен облик на уредување и остварување на 
заедничките интереси на работните луѓе и граѓа-
ните во областа на станувањето и комуналното уре-
дување треба да бидат општествените договори и 
самоуправните спогодби кои треба да ги замену-
ваат државно-правните норми. 

3. Научноистражувачката работа е една од ос-
новите врз кои треба да се изградува натамошниот 
развој на станбеео-комуналното стопанство. Сло-
жените проблеми од економска, социјална и тех-
ничка природа во оваа област, чие решавање го 
бара секојдневната пракса, не можат да се премав-
нат без добро организирана научно-истражувачка 
работа, која перманентно ќе го изучува станбениот 
систем и редовно ќе ги презентира резултатите на 
своите истражувања. Заради поуспешно развивање 
на научноистражувачката дејност во оваа област, 
таа треба преку нејзините основни носители и ис-
тражувачки институции да биде вклучена во про-
грамите за научноистражувачка работа. 

IV 

Извршниот совет на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија ќе го следи оства-
рувањето на оваа резолуција и ќе го известува 
Собранието за резултатите од нејзиното спроведу-
вање. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-797 Претседател 
30 март 1974 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 
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126. 
Врз основа на член 275, став 4 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 29 март 1974 година и на седницата на 
Соборот на општините, одржана на 29 март 1974 
година по претресот на Извештајот за спроведува-
њето на концепцијата за општонародна одбрана, 
со осврт на состојбата и актуелните проблеми на 
одбранбените подготовки, донесе -

З А К Л У Ч О Ц И 

Меѓународната воено-политичка ситуација, која 
и натаму е сложена и бремена со опасности, ја на-
метнува потребата општествено-политичките заед-
ници и нивните органи, како и самоуправните ор-
гани и организации, да ги интензивираат одбран-
бените подготовки и со организирани и постојни 
усилби да обезбедат натамошно јакнење на одбран-
бената способност на сите компоненти на општо-
народната одбрана во СР Македонија, како соста-
вен дел на единствениот систем на одбрана на 
СФР Југославија. Во врска со тоа, треба да се зго-
леми ангажирањето и одговорноста на претставнич-
ките тела и нивните извршни органи, како и на 
самоуправните органи на организациите на здру-
жениот труд, месните заедници и другите органи-
зации и заедници, да се обезбеди поголема иници-
јатива на работните луѓе и граѓаните и да се соз-
дадат услови за поцелосно остварување на нивни-
те права и должности спрема народната одбрана. 

Подготовките за општонародна одбрана уште 
повеќе треба да станат составен дел и трајна за-
дача на сите органи и организации и да се обез-
беди нивно континуирано, реално и квалифику-
вано спроведување. 

Републиката, општините и нивните органи, ор-
ганизациите на здружениот труд и другите опште-
ствени самоуправни организации и заедници, со 
своето ангажирање за успешно остварување на 
концепцијата за општонародна одбрана, постигнаа 
значајни резултати во јакнењето на мобилноста и 
одбранбената способност на сите компоненти на оп-
штонародната одбрана, при што од посебно значе-
ње се резултатите постигнати во поопштествува-
њето на општонародната одбрана, непосредното 
подготвување на цивилната заштита и оспособува-
њето на органите на Републиката и општините, 
како и на стопанството и општествените дејности 
за нивно ефикасно функционирање во воени ус-
лови. 

Постигнатите резултати претставуваат значаен 
фактор во одбраната на нашата земја и во одвра-
ќањето на евентуалниот агресор, како и солидна 
основа за натамошно поуспешно остварување на 
целите и задачите што произлегуваат од концеп-
цијата за општонародна одбрана. 

Со цел да се обезбеди натамошно јакнење на 
системот на општонародната одбрана, нужно е: 

1. Потребите на општонародната одбрана да би-
дат вградени во развојните програми и инвести-
ционите проекти на Републиката и општините, ор-
ганизациите на здружениот труд и другите орга-
низации, со што ке се обезбеди рационално и еко-
номично решавање на проблемите сврзани со под-
готовките за одбрана во стопанството и општестве-
ните дејности. За успешно остварување на овие 
задачи неопходна е заедничка, координирана и усо-
гласена активност на сите органи и организации. 
Притоа, од посебно значење е ангажирањето на ор-
ганите и службите за општествено планирање. 

Подготовките во стопанството и во општестве-
ните дејности треба да се остваруваат паралелно 
и усогласено со подготовките на вооружената ком-
понента. 

Во рамките на подготовките за одбрана во сто-
панството и општествените дејности, посебно вни-

мание да се посвети на: уредувањето на територи-
јата; подготвувањето на природните ресурси за 
нивно ефикасно користење во воени услови, обез-
бедувањето на соодветни материјални резерви на 
прехранбени и индустриски производи, суровини и 
репроматеријали, правилна распределба на кадарот 
и средствата и утврдување на поадекватни реше-
нија за финансирање на подготовките за преориен-
тација од мирновременска во воена состојба. 

Во рамките на подготовките за одбрана да се 
забрза реализацијата на политиката за стопанско 
активирање на ридско-платинските подрачја и за 
создавање на услови за живот и работа во случај 
на војна. 

Заради ефикасно остварување на задачите од 
областа на одбраната, неопходно е поголемо и по-
непосредно ангажирање на научните институции во 
истражувањето и изнаоѓањето на оптимално наје-
фикасни решенија за преориентација на нашиот 
општествен систем од мирновременски на воени 
услови. 

2. Републиката и општините попрецизно и по-
целосно да ги дефинираат потребите во областа на 
одбраната и во врска со тоа да ги утврдат задачите 
на организациите на здружениот труд од посебен 
интерес за народната одбрана. 

Заради успешно остварување на целите и за-
дачите на концепцијата за општонародна одбрана, 
неопходно е постојано да се развива меѓуопштин-
ската соработка по сите прашања од заеднички ин-
терес за одбраната. 

3. Со подготовките во областа на здравството 
да се обезбедат неопходните услови за успешно 
здравствено згрижување во војна, како и поинтен-
зивно обучување и оспособување на здравствените 
кадри за извршување на своите задачи во војна, а 
во рамките на развојот на здравствената служба 
да се преземат мерки за обезбедување на соодветни 
резерви на лекови, санитетски материјал и друга 
опрема. 

Органите и организациите во областа на обра-
зованието, науката, културата и информациите, во 
согласност со условите и потребите што ќе ги на-
метне војната, да го забрзаат донесувањето на со-
одветните програми за работа во воени услови и 
поцелосно и поконкретно да ги разработат зада-
чите, мерките, формите и методот на работа, по-
себно во услови на привремено запоседната тери-
торија. Притоа, особено внимание да им се посве-
ти на мерките за заштита на културно-историските 
споменици. 

4. На сите нивои на организирање на цивил-
ната заштита да се преземат мерки за нејзино 
афирмирање и јакнење, како и за натамошно орга-
низационо зацвостување на единиците, за поефи-
касно спроведување на мерките за заштита, за ма-
тери! а лно-техничко опремување на структурите на 
цивилната заштита и за нивно поинтензивно обу-
чување и оспособување за извршување на своите 
задачи во мир и војна. 

Во рамките на организирањето и подготвува-
њето на цивилната заштита, посебно внимание да 
се посвети на системот за извидување, известување 
и тревожење како и на мерките за засолнување и 
евакуација на населението и материјалните добра, 

5. Органите на Републиката и општините да 
обезбедат доследно спроведување на законските и 
другите прописи за народна одбрана, секој во рам-
ките на своите надлежности перманентно да го сле-
ди спроведувањето на подготовките за народна од-
брана во стопанството и општествените дејности, 
да ги согледува проблемите и со нив да го запознава 
Собранието, да предлага и да презема мерки за 
нивно натамошно усовршување и доградување. Во 
таа смисла треба да се забрза доразработката на 
плановите за одбрана во согласност со новите ус-
лови и сознанија и да се изврши нивно поголемо 
меѓусебно вертикално и хоризонтално усогласување. 

Во плановите за одбрана треба да се утврдат 
поцелосни решенија за работа во сите услови и фа-
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зи на војната, посебно во услови на привремено 
запоседната територија. 

Републичките и општинските органи на упра-
вата поцелосно и што побрзо организационо и кад-
ровски да се оспособат за успешно остварување на 
своите задачи во областа на одбраната. Притоа, не-
опходно е да се реши прашањето за поадекватно 
наградување на работните луѓе вработени во обла-
ста на народната одбрана и за таа цел да се утвр-
дат конкретни решенија. 

6.' Врз основа на новите уставни решенија и 
искуствата од практиката, општините и организа-
циите на здружен труд да извршат соодветно ста-
тутарно уредување на прашањата од областа на 
одбраната, како и дополнување на другите општи 
и самоуправни акти, настојувајќи притоа со овие 
акти поцелосно да се изразат нивните потреби, ус-
лови и специфичности. Во таа смисла треба да се 
забрза донесувањето на воените прописи за органи-
зација и функционирањето на државните органи, 
стопанството и општествените дејности за време на 
војна и во случај на непосредна воена опасност. 

7. Општествено-политичките заедници и нив-
ните органи, како и организациите на здружениот 
труд и другите организации, и натаму да го догра-
дуваат и усовршуваат системот за мобилизација и 
со тоа да овозможат зголемување на нивната спо-
собност за дејствување во вонредни и воени услови. 

8. Органите на Републиката и општините, орга-
низациите на здружениот труд и другите органи-
зации и заедници при спроведувањето на подго-
товките за одбрана, да обезбедат поцелосно реали-
зирање на мерките за безбедност и заштита на тај-
носта на народната одбрана, пропишани со закон-
ските прописи и самоуправните акти на органите и 
организациите. 

9. Органите и организациите од областа на ин-
формациите уште повеќе да се ангажираат за бла-
говремено објективно и реално информирање на 
јавноста за резултатите и проблемите во оствару-
вањето на концепцијата за општонародна одбрана. 
Овие организации особено да се ангажираат во спро-
ведувањето на програмите за обука за одбрана и 
општествена самозаштита. 

Самоуправните органи на организациите на здру-
жениот труд да обезбедат поцелосно информирање 
на работните луѓе за резултатите и проблемите во 
врска со соодветните подготовки за народна од-
брана. 

СОБРАНИЕ НА. СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-829 
30 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Собоанието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје се води по-

стапка по тужбата на Рајковчевски Владимир, ул. 
„1187" бр. 34, населба Шуто Оризари, Скопје, про-
тив тужениот Доган Бајрам, со непознато место 
на живеење, за утврдување право на сопственост 
на неподвижен имот по основ на купопродажба, 
вредност 65.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Доган Бајрам во рок од 
30 дена да се јави во судот или да ја достави 
својата точна адреса. По истекот на овој рок ќе му 
биде определен привремен старател кој ќе го за-
стапува до правосилното окончување на спорот за 

утврдување право на сопственост за неподвижен 
имот по основ на купопродажба, согласно член 77 
од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 798 од 10. 
IV. 1974 година. (52) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка за утврдување на брак по тужбата на Леф-
терија Џингарова, со стан на ул. „56" број 1 во 
Скопје, против тужениот Димитар Џингаров со не-
познато место на живеење. 

Се повикува тужениот Димитар Џингаров во 
рок од 30 дена да се јави во судот и да ја достави 
својата адреса. Во спротивно, по истекот на овој 
рок, ќе му биде определен старател кој ќе го за-
стапува до правосилното окончување на спорот за 
утврдување на брак, согласно член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 668 од 
9. IV. 1974 година. (53) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката 
Смилевска, родена Арсова Василија од Скопје, на-
селба Карпош IV зграда Б-13/1-8, против туже-
ниот Смилковски Ѓорѓи со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Смилковски Горѓи да 
се јави во судот или да ја достави својата точна 
адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас. Во спротивно ќе му биде определен стара-
тел во смисла на член 77 од ЗПП кој ќе ги заста-
пува неговите интереси до окончувањето на овој 
спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 735/74. (56) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Страшко Михајловски, работник од Скопје, ул. 
,.Алекса Дундиќ" бр. 377, населба Бутел II, против 
тужената Нада Михајл овска, домаќинка од Скопје, 
а сега со непозната адреса во Западна Германија. 
Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Нада Михајловска во 
рок од 30 дена да се јави во судот и да ја достави 
својата адреса усмено или писмено. Во СПРОТИВНО 
ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги 
штити нејзините интереси во постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 760 од 9. 
IV. 1974 година. (57) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по правната работа на тужи-
телката Шерифи Руфата Садџиле, родена Караму-
саи, од село Балиндол, Гостиварско, ПРОТИВ туже-
ниот Шерифи Шефкија Шериф, од село Форино, 
со непозната адреса во странство. 

Се поканува тужениот Шерифи Шериф во рок 
од 30 дена да се јави во судот или да ја достави 
свотата сегашна адреса. Во спротивно ќе му биде 
определен привремен старател кој ќе ги застапува 
неговите интереси во предметниот спор, во смис-
ла на член 76 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1815/71 од 
24. I. 1973 година. (49) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Зекир 
Адеми од Скопје, против тужената Разије Адеми 
од Приједор, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Разије Адеми во рок од 
30 дена да се јави во овој суд или да ја достави 
својата сегашна адреса. 

Доколку во определениот рок не се јави или 
не ја достави својата сегашна адреса, ќе и биде 
поставен старател, кој ќе ја застапува во спорот 
за развод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1573/73 од 
17. IV. 1974 год. (51) 
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Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Брк-
левска Љиљана од Скопје, против тужениот Брк-
левски Љупчо, сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Брклевски Љупчо во 
рок од 30 дена да се јави во судот или да ја до-
стави својата сегашна адреса. 

Доколку во определениот^ рок не се јави или не 
ја достави својата точна адреса, ќе му биде поста-
вен старател кој ќе го застапува во спорот за раз-
вод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1743/73 од 
16. IV. 1974 година. (54) 

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена 
тужба за развод на брак од тужителката Арзија 
Шабановиќ, родена Рамановска од Скопје, ул. „Ву-
кова" бр. 19, населба Чаир, против тужениот Ариф 
Шабановиќ, роден на 28. III. 1947 година во Али-
ѓерце, општина Прешево, од татко Демир, сега со 
непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Ариф Шабановиќ во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се 
јави лично на судот или да ја соопшти својата 
адреса. Во спротивно ќе му биде определен привре-
мен старател кој ќе го застапува до окончувањето 
на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2982/72. (55) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Лисолајска Јова од Битола, ул. „Гургур" бр. 
35 против Лисолајски Вангел од село Кукуречани, 
сега во неизвесност — со непознато место на жи-
веење, поднесе тужба за развод на брак. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност се повикува 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ" да се јави во овој 
суд или да определи свој полномошник. Во спро-
тивно ќе му биде определен застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 228/1974 
година. (58) 

СОДРЖИНА 
Страна 

97. Закон за Републичкиот буџет за 1974 го-
дина — — — — — — — — — — 377 

98. Закон за организирање на дејност за уна-
предување на образованието и воспитува-
њето — — — — — — — — — — 399 

99. Закон за организирање на научните деј-
ности — — — — — — — — — — 402 

100. Закон за библиотекарската дејност — — 405 
101. Закон за основање на филозофско-исто-

риски и филолошки факултети во Скопје 409 
102. Закон за учеството на Социјалистичка Ре-

публика Македонија во финансирањето на 
инвестициите во здравството за периодот 
од 1974—1975 година — — — — — — 410 

103. Закон за ревалоризација на станбените 
згради, становите и деловните простории 
во општествена сопственост — — — — 410 

104. Закон за просветната инспекција — — 411 
105. Закон за подготовките за донесување на 

Општествениот план на Социјалистичка 
Република Македонија за периодот од 1976 
до 1980 година — — — — — — — 412 

106. Закон за определување на градежното 
земјиште во одделни градови и населби 
од градски карактер Битола, Прилеп, 
Струга, Свети Николе, Џумајлија, Проби-
штип и Демир Хисар — — — — -— 413 

107. Закон за укинување на Републичкиот 
фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство — — — — — — — — 415 

108. Закон за укинување на Републичкиот 
фонд за води — — — — — — — 416 

109. Закон за укинување на Републичкиот 
фонд за помагање дејноста на општестве-
ните организации — — — — — — 416 

110. Закон за изменување на Законот за уче-
ството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во финансирањето изградбата на 
споменик на Националноослободителната 
борба и Илинденското востание во Кру-
шево, дом на поезијата во Струга и спо-
мен дом на културата во Свети Николе 417 

111. Закон за изменување на Законот за по-
себниот данок на промет на производи и 
услуги — — — — — — — — — 417 

112. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за финансирање на Републиката 
и општините — — — — — — — — 418 

113. Закон за изменување на Законот за ос-
новното училиште — — — — — — 418 

114. Закон за изменување на Законот за сред-
ното образование — — — — — — 418 

115. Одлука за распоредот на девизите утвр-
дени за потребите на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за 1974 година — — 419 

116. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Домот за доенчиња и мали деца — Би-
тола — — — — — — — — — — 420 

117. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Центарот за слух, говор и глас — 
Скопје — _ — — — — — — — 420 

118. Одлука за давање согласност на Програ-
мата за работа на Службата на опште-
ственото книговодство на СР Македонија 
за 1974 година — — — — — — — 421 

119. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Болницата за нервни и душевни боле-
сти во село Бард овци — Скопје — — — 421 

120. Одлука за давање согласност на Статутот 
на Републичкиот завод за социјални пра-
шања — Скопје — — — — — — — 421 

121. Одлука за давање одобрение на Програ-
мата за работа на Републичкиот фонд за 
истражувачки работи во рударството за 
1974 година — — — — _ _ _ _ _ _ 421 

122. Одлука за давање одобрение на завршна-
та сметка на Републичкиот фонд за ис-
тражувачки работи во рударството за 1973 
година — — — — — — — — — 422 

123. Одлука за давање согласност на финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
истражувачки работи во рударството за 
1974 година — — — — — — — — 422 

124. Одлука за Програма на мерки за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство 
во 1974 година — — — — — — — 422 

125. Резолуција за основите на станбената по-
литика — — — — — — — — — 425 

126. Заклучоци број 03-829 на Собранието на 
СРМ — — — — — — — — — — 430 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Попгг. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 

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


