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ЗАКОН ЗА ВИНО 

I. - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Унапредувањето на винарството, заштитата на 

произво,дителите и потрошувачите, производството 
и прометот на вино и на другите преработки и спо-
редните производи од грозје и вино, како и упо-
требата на еколошките средства се врши според 
одредбите на овој закон. 

Член 2 
Вино, во смисла на ОВОЈ закон, е земјоделски 

производ, добиен со потполно или делумно алко-
холно вриење на шира или клук од свежо грозје 
од благородната ванова лоза (Vitis vinifera) со 
алкохолометриска содржина од најмалку 80. 

Во смисла на овој закон под свежо грозје, 
к лук и шира се подразбира: 

— свежо грозје е зрел плод на благородната 
винова лоза, презреано си лесно просушено грозје, 
како и грозје нападнато од благородната сива мув-
ла, под услов од него да може со преработка на 
вообичаен начин да се добие клук или шира, спо-
собни спонтано и нормално да ферментираат, 

— клук е гмечено свежо грозје со одвоена или 
неодвоена грозданка, чија шира има вкупна алко-
холометриска содржина најмалку 80, 

— шира е течен производ добиен со гмечење, 
процедување или со пресување на свежо грозје од 
благородната винова лоза, чија вкупна природна 
алкохолометриска содржина изнесува најмалку 80. 

Член 3 
По квалитетот вината се. трпезни вина, ква-

литетни вина со географско потекло и врвни вина 
со географско потекло. 

По бoja виното може да биде бело, црвено 
(ружица) и црно. 

Според содржината на шеќер виното може да 
биде суво. полусуво, полуслатко и слатко. 

Вината произведени под посебни услови се спе-
цијални и пенливи вина. 

Член 5 
Под производство на вино, во смисла на овој 

закон, се подразбира берба на грозје од благород-
ната винова лоза, преработка на грозје во вино, 
доработка и нега на вино, како и други дејствија 
и постапки заради ставање на виното во промет 
(полнење во шишиња, буриња, бочви, етикетира-
ње и др.). 

Член 6 
Бербата на грозје за производство на квали-

тетни и врвни вина со географско потекло, може 
да се врши само во време што ќе го утврди оп-
штинскиот орган на управата надлежен за работи-
те на земјоделството. 

Во исклучително лоши години, органот од прет-
ходниот став ќе го утврди времето на бербата и 
на грозјето за производство на други вина. 

Член 7 
Вино за промет можат да произведуваат орга-

низации на здружен труд, граѓанско-правни лица 
и граѓани што ги исполнуваат пропишаните усло-
ви во поглед на уредите и стручната подготовка 
на лицата што раководат со производството на ви-
но и што се запишани во регистарот на производи-
телите на вино за промет (во натамошниот текст: 
регистарот). 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за уредите и стручната подготовка од претходниот 
став. 

Граѓанско-правните лица и граѓаните можат да 
произведуваат вино за промет само од грозје од 
сопствени лозја. 

Член 8 
Организациите на здружен труд, граѓанско-

правните лица и граѓаните кои ги исполнуваат ус-
ловите за производство на вино, се должни да под-
несат пријава за упис во регистарот до општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
земЈоделството. 

Со пријавата задолжително се прилагаат до-
кази за пополнување на пропишаните услови. 

Општествениот орган на управата надлежен за 
работите на земјоделството утврдува дали подно-
сителот на пријавата од став 1 на овој член ги 
исполнува пропишаните услови и донесува реше-
ние за запишување во регистарот. 

Органот од став 1 на овој член води регистар 
на производителите на вино за промет, како и еви-
денција за површините под лозја на производите-
лите на вино запишани во регистарот. 

Член 9 
Забрането е засладување на клукот или ши-

рата со додавање на концентрирана шира, шеќер 
и други слатки материи. 
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По исклучок од претходниот став, во години со 
особено лоши климатски услови или со појава на 
болести на виновата лоза. паради што содржината 
на шеќерот во клукот или во ширата за одредена 
сорта на виновата лоза е пониска од нормалната 
содржина на шеќер во одредено подрачје, може на 
клукот или ширата да се додаде она количество 
концентрирана шира или шеќер (сахароза), што е 
потребна за да се постигне нормална содржина на 
шеќер за одредено подрачје и за одредена сорта 
грозје, а најмногу до четири килограми шеќер на 
сто килограми клук односно сто литри шира. 

З а г а д у в а њ е т о на клукот или ширата со до-
давање на концентрирана шира односно шеќер, 
во смисла на став 2 од ОВОЈ член се врши по одо-
брение што го дава Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство, врз основа на мислење 
на организација овластена за анализа и испитува-
ње на вино или научна установа од областа на 
лозарството и винарството (во натамошниот текст: 
овластената организација) под услов производите-
лите на грозде да се придржуваат за роковите на 
бербата од член 6 на ОВОЈ закон. 

З а г а д у в а њ е т о на клукот или ширата од став 
2 на ОВОЈ член може да се врши најдоцна до 30 
ноември во односната година. 

На засладениот клук или шира, како и од нив 
произведеното вино е забрането додавање на вин-
ска или лимонска киселина. 

Член 10 
Забрането е фалсификување на вино со упо-

треба на: алкохол, вода, шеќер, киселина, комина, 
концентрирана шира, суво грозје, жестоки пија-
лоци, специјално вино, болно вино или вино со 
мана, производи од директно родни хибриди, бо-
ј а д и с у в а н а , екстрактивни и мирисни средства и 
материи. 

Член 11 
Производителот на вино не смее во деловните 

простории во кои произведува вино да држи сред-
ства и материи ЧИЈа употреба не е дозволена при 
производството на вино. 

Член 12 
При преработката на грозје, производството, 

негата, доработката и преработката на вино и дру-
ги преработки од грозје и вино, можат да се упо-
требат само оние средства, кои се определени со 
пропис на републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство. 

Средствата од став 1 не смеат да бидат штетни 
за човечкото здравје и можат да се стават во про-
мет само ако се енолошки чисти и ако нивното 
ставање промет Е одобрено СО решение на ре-
публичкиот секретар за здравство и социјална по-
литика. 

Решението од претходниот став се издава врз 
основа на анализа и мислење на овластената орга-
низација според одредбите на овој закон и овла-
стената организација на здружен труд за анализа 
на хранителни продукти. 

Член 13 
За бистрење на вино и шира допуштена е упо-

треба на калиумфероцијанид само врз основа на 
упатство од овластената организација, кое се дава 
по извршеното испитување на односното вино или 
шира. 

По исклучок од претходниот став, организации а 
на здружен труд која располага со соодветен стру-
чен кадар и лабораториска опрема, може и сама 
да врши бистрење на вино или шира со калиум-
фероцијанид, под услов за тоа да има одобрение 
од Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство. 

Виното или ширата, бистренци со калиумферо-
цијамид, не смеат да се стават IBO промет пред да 
се изврши контрола на резултатите од бистрењето. 

Контролата од претходниот став може да ја 
изврши само овластена организација. 

Ако при контролата на бистреното вино или 
шира се утврди присуство на ЦИЈАНОВИ соединени-
ја, општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на земјоделската инспекција, донесува ре-
шение со кое го забранува нивното ставање во 
промет. 

Доколку се утврди дека виното или ширата 
ставени во промет содржат ЦИЈанови соединенија, 
тие мора да се уништат 

Член 14 
Во преработката на грозје, доработката, негата 

и преработката на вино, можат да се вршат само 
оние постапки и дејствија со кои не се внесува 
никаква туѓа материја и со кои не се менува со-
ставот на виното. 

Одредбите од претходниот став не се однесу-
ваат на средствата определени со членовите 12 и 
13 на овој закон. 

III. - СПЕЦИЈАЛНИ И ПЕНЛИВИ ВИНА 

Член 13 
Специјално вино е производ од свежо грозје, 

шира или вино од благородната винова лоза, до-
биено со примена на специјални постапки без до-
давање или со додавање ,на вински алкохол, вин-
ски дестилат, шеќер, концентрирана шира, мириз-
ливи и други материи ,кои не се штетни за човеч-
кото здравје 

Специјалните вина можат да бидат: десертни, 
ликерски, ароматизирани и мистели. 

Член 16 
Пенливи вина се вина произведени според од-

редбите на овој знакон, кои содржат и одредени 
количества на Јаглендиоксид, поради кои при от-
ворањето на шишето се развива обилна пена. 

Пенливите вина можат да бидат: пенливи, га-
зирани пенливи, бисер-вина и газирани бисер-
нине. 

Член 17 
Специјалните и пенливите вина можат да ги 

произведуваат само организации на здружен труд 
кои исполнуваат определени услови во поглед па 
објектот и просториите, уредите и стручните лица 
кои раководат со производството што се уредува 
со решение на Републичкиот секретаријат за зем-
јоделство и шумарство. 

Производството на специјално и пенливо вино 
може да се врши ,во простории, кои претставуваат 
посебна градежна целина, потполно издвоени од 
просториите во кои се одвива производството на 
природните вина. 

IV. - СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ВИНО И 
ПРЕРАБОТКИ ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО 

Член 18 
Во промет можат да се стават само вина и пре-

работки од грозје и вино што се произведени во 
согласност со одредбите на ОВОЈ закон и со про-
писите донесени врз основа на него 

Виното, ширата и нивните преработки што ќе 
се стават во промет мораат да ги содржат пропи-
шаните количества на одредени СОСТОЈКИ 

Член 19 
Организациите на здружен труд можат да ку-

пуваат вино, шира и нивни преработки, како и 
други производи од грозје за ставање во промет 
само од производители на вина запишани во реги-

Член 20 
Со премет на вино, шира и нивни преработки, 

како и други преработки на грозје можат да се 
занимаваат само производители на вино запишани 
во регистарот и тоа само во оригинално пакување 

По исклучок, производителите од претходниот 
став можат да стават во промет вино, шира и нив-
ни преработки како и други преработки од грозје 
и во цистерни, вагони и слично. 
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Организациите на здружен труд што се зани-
маваат оо промет на стоки и угостителските објек-
ти можат да држат и стават во промет вино, шира 
и нивни преработки само во оригинално пакува-
ње на производителот на вино запишан во реги-
старот. 

Член 21 
Забрането е ставање во промет за човечка по-

трошувачка на болно вино или вино со мана, како 
и нивни мешавини со здраво вино. 

Производителите на вино, запишани во реги-
старот на производители на вино, се должни по-
себно да ги означат садовите во кои се наоѓа бол-
но вино и вино со мана и да ги пријават овие ко-
личества на вино на општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на земјоделската ин-
спекција. 

Член 22 
Како болно вино или вино со мана се смета 

вино чии испарливи киселини, изразени како оцет-
на киселина, Ја надминуваат, по одбивањето на 
сулфурестата киселина, количества определена со 
пропис на републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство. 

Болно вино или вино со мана е и вино, ка ј 
кое е утврдена таква промена на хемискиот состав 
и органолептичките особини (миризбата, вкусот, 
бојата и бистрината), поради која тоа не се смета 
погодно за пиење. 

Член 23 
Забрането е производство и ставање во промет 

на комињак. 
Член 24 

Виното што се става во промет мора да има 
на амбалажата ознака на квалитетот, бојата, сор-
тата на виновата лоза, јачината, како и општа оз-
нака за името на производителот односно полните^ 
лот, годината на производството и датумот на пол-
нењето, на еден од јазиците на народите на Југо-
славија. 

Во промет може да се стави и вино произве-
дено од повеќе сорти винова лоза како и меша-
вина на вина, под услов покрај ознаките на ам-
балажата од претходниот став, да биде означено 
за каква мешавина станува збор и кои сорти се 
наоѓаат во таа мешавина. 

Ширата што се става во промет мора, покрај 
општата ознака, да носи и ознака на сортата ка 
виновата лоза. 

Во промет може да се став ,и и мешана шира, 
коза покрај општата ознака на амбалажата, мора 
да има и ознака дека станува збор за мешавина, 
како и ознака на називот на сортите што се наоѓаат 
во таа мешавина. 

На амбалажата на мешаните вина или шира 
може да се стави и ознака на в,иното или сортата 
што е застапена во мешавината со над две тре-
тини, под услов мешавината да ги има карактери-
стичните особини на тоа вино односно сорта. 

Член 25 
Означувањето на виното, ширата како и низ-

ните мешавини го врши организацијата на здру-
жен труд што го произвела виното или ширата и 
тоа во местото на производството односно на пол-
нењето. 

Податоците во ознаките мораат да одговараат 
на стварната состојба. 

За податоците во ознаката одговорна е органи-
зацијата на здружениот труд што го произвела 
виното или ширата или што извршила полнење 

Член 26 
Вино, шира и нивни преработки како и пре-

работки од грозје можат да се извезуваат ако ги 
исполнуваат условите пропишани со овој закон и 
прописите донесени врз основа на него во однос на 
ставањето во внатрешен промет, или ако ги ис-
полнуваат пропишаните услови на земЈата-увоз-
ничка 

Квалитетот на производите од претходниот 
став се докажува со цертификат издаден од овла-
стената организација. 

Член 27 
За производство, преработка, нега и доработка 

на вино и преработки од грозје и вино, што се 
наменети за извоз во одредена земја, се допуште-
ни, покрај постапките и средствата пропишани со 
овој закон, и оние постапки и средства што се до-
зволени со прописите на земјата-увозничка. 

Доколку виното и преработките од грозје и 
вино од претходниот став не ги исполнуваат усло-
вите пропишани со овој закон и со прописите до-
несени врз основа на него, не смеат да се стават 
во внатрешен промет. 

Член 28 
Увезеното вино и преработките од грозје и 

вино, мораат да бидат снабдени со цертификат од 
овластена установа на земјата-извозничка и да од-
говара на прописите за ставање во внатрешен про-
мет предвидени со овој закон, што се утврдува со 
уверение од овластената организација. 

Увезеното вино не смее да се меша со вино од 
домашно производство, ниту смее како такво да 
се означи и стави во промет. 

Одредбите од став 1 и 2 на овој член се од-
несуваат и на увозното вино заради реекспорт. 

Член 29 
Увезените количества вино и преработки од 

грозје и вино увозникот мора да ги пријави на 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на земјоделската инспекција пред нивното 
сместување во соодветни простории. Земјоделскиот 
инспектор е должен да земе пропишан број на мо-
стри и да ги испрати на анализа на овластената 
организација. 

V. - ЗАШТИТА НА ПОТЕКЛОТО НА ВИНОТО 
И ШИРАТА 

Член 30 
Заради заштита на географското потекло на 

виното, лозарските подрачја се делат на реони, 
подреони, локалитети и положби (месности), се од-
редуваат нивните географски граници и се утвр-
дува сортиментот на благородната винова лоза. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да ги определи лозарските 
подрачја на реони и подреони, нивните географски 
граници и сортиментот на благородната винова ло-
за (катастар на лозарските подрачја). 

Врз основа на утврдените лозарски подрачја 
од претходниот став се врши подробна реонизаци-
ја и инвентаризација во поглед на почвените и 
климатските услови и сортиментскиот состав на 
лозарските реони, подреони, месности и локалите-
ти. Подробната реонизација и инвентаризација на 
лозарските подрачја со регистрација на површи-
ните погодни за производство на грозје за трпез-
ни и квалитетни вина врши соодветна научна или 
стручна организација, а ја одобрува Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство. 

Општината со одлука ги утврдува сортите на 
благородната винова лоза што можат да се кори-
стат за подигање на нови насади на винова лоза 
на нејзиното подрачје. 

Член 31 
Вино и преработки од грозје и вино како и 

специјалните и пенливите вина, што се ставаат во 
промет можат да имаат заштитено име и зашти-
тен знак. 

Заштитата на името или знакот на виното се 
врши со посебен пропис. 
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Член 32 
Виното со ознака — квалитетно вино со гео-

графско потекло и врвното вино со географско по-
текло ги утврдува со решение републичкиот се-
кретар за земјоделство и шумарство по предлог 
од одредена стручна комисија. 

Покрај ознаката — квалитетно вино со гео-
графско потекло и врвно вино со географско по-
текло, на неа се внесуваат и податоците од член 
24, став 1 на ОВОЈ закон. 

Член 33 
Вино за кое не е утврдено дека е квалитетно 

со географско потекло или врвно вино со гео-
графско потекло, а одговара на условите за ста-
вање во промет, се означува како трпезно вино. 

Член 34 
Квалитетот и количествата на квалитетните и 

врвните вина со ознака на географското потекло, 
секоја година ги проверува комисија што ја фор-
мира републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство. 

Ако стручната комисија утврди дека виното во 
една година не одговара на условите пропишани 
за квалитетните и врвните вина со географско по-
текло, републичкиот секретаријат за земјоделство 
и шумарство може, во зависност од степенот на 
отстапувањето на квалитетот, да донесе решение со 
кое се забранува ставањето во промет на тоа вино 
со ознака на врвно односно квалитетно вино со 
географско потекло. 

Член 35 
Квалитетното и врвното вино што одговара 

на одредбите на овој закон, како и на прописите 
за спроведување на овој закон не смее да се става 
во промет без ознака — квалитетно или врвно ви-
но со географско потекло. 

VI. - ПРОИЗВОДСТВО И СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ 
НА ДРУГИ ПРЕРАБОТКИ И СПОРЕДНИ ПРО-

ИЗВОДИ ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО 

Член 36 
Како други производи од грозје и вина од бла-

городната винова лоза се. сок од грозје, концен-
трирана шира, концентриран сок од грозје, слатко 
вино (рампаш), вински алкохол, вински дестилат, 
вињак, комовица, лозована, дрожденка, вино за 
преработка и доработка (вино за кулажирање, ал-
кохолизирано вино, вино за дестилација, бренвајн 
и вино за производство на вермут и други пија-
лоци врз база на вино — грундваЈн) и вински оцет. 

Производите од претходниот став мора да ги 
содржат пропишаните СОСТОЈКИ И други особини 

Член 37 
Како споредни производи на преработката на 

грозје и вина се: комиња, вински камен (отреш), 
вински талог, гроздови семенки и друго. 

Член 38 
Граѓанско-правните лица и граѓаните не мо-

жат да произведуваат за ставање во промет и да 
продаваат комињак, шира, концентрирана шира. 
вински алкохол, вински дестилат, вињак, дрож-
денка, вино за преработка и доработка 

Член 39 
Во промет може да се става само сок од грозје 

кој е произведен без употреба на хемиски средства 
за конзервирање. 

Сок од грозје може да се произведува и од 
концентрирана шира со додавање на вода, но ко-
личеството на шеќер во произведениот сок не смее 
да биде пониско од пропишаното количество на 
шеќер по литар. 

Член 40 
Одредбите на ОВОЈ закон и прописите донесени 

врз основа на него ќе се применуваат и на специ-
јалните и лепливите вина, како и на другите и 
споредните производи од грозје и вино 

VII - НАДЗОР 

Член 41 
Надзор над спроведувањето на овој закон и про-

прописите донесени врз основа на него, како и 
контрола на квалитетот на вината по однос на 
производството, квалитетот и преработките од 
грозЈе и вино врши општинскиот орган на упра-

вата надлежен за работите на земјоделската ин-
спекција 

Член 42 
Земјоделскиот инспектор, покрај овластувања-

та што ги има според општите прописи, овластен 
е и за следното 

1. да врши преглед на објектите и деловните 
простории во кои се произведува, доработува, пре-
работува, негува и сместува вино и други произ-
води од грозје и вино, 

2 да врши преглед на деловните книги и до-
кументите ка ј организациите на здружениот труд, 
граѓанско-правните лица и граѓаните што се за-
нимаваат со производство, преработка, доработка, 
нега и промет на вино и други преработки од гроз-
је и вино, 

3. да нареди отстранување на недостатоците во 
однос на квалитетот и другите услови што мора 
да ги исполнува виното и другите преработки од 
грозје и вино, ако е тоа можно, 

4. да забрани производство на вино и прера-
ботки од грозје и вино, ако производителот не ги 
исполнува пропишаните услови, 

5. да ја забрани привремено употребата на про-
сториите, садовите, справите и другите технички 
уреди до отстранувањето на утврдените недоста-
тоци, 

6 да зема мостри на вино, шира и други пре-
работки од грозје и вино и да ги испраќа на ана-
лиза на овластената организација 

7 да забрани ставање во промет на вино, ши-
ра и други преработки од грозје и вино, како и 
енолошки средства ако со анализа се утврди дека 
не ги исполнуваат пропишаните услови. 

8. да собира податоци од одговорните лица во 
организациите на здружениот труд, граѓанско-прав-
ните лица и граѓаните, како и да ги користи ус-
лугите на стручните служби кога о тоа потребно, 

9. привремено да одзема предмети до окончу-
вањето на постапката од надлежните органи, ако 
смета оти постои услов дека во прекршочната по-
стапка, односно во постапката по стопанскиот пре-
стап ќе биде изречена заштитната мерка одземање 
на предметот 

10. да презема други мерки и дејствија за кои 
е овластен 

Организациите на здружен труд, граѓанско-
правните лица и граѓаните се должни на земјо-
делскиот инспектор да му овозможат вршење над-
зор и да му ги даваат сите потребни податоци и 
известувања 

Член 43 
Републичкиот орган на земјоделската инспек-

ција врши контрола и надзор над 
1 работата на овластените организации па 

здружениот труд за вршење анализа и испитување 
на вино и преработки од грозје и вино 

2 производството на специјално и пенливо 
вино, 

3. увозот и извозот на вино 

Член 44 
Организација на здружен труд, граѓа,нско-

правно лице или граѓанин може да побара од 
земјоделскиот инспектор да зема мостри ед вико 
и од преработки на грозје и вино и да ги достави 
на утврдената организација за анализа. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 13 јули 1973 
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Член 45 
Кога земјоделскиот инспектор при вршењето 

на надзор ќе утврди дека прописот или мерката 
не се применети или неправилно се применети, ќе 
нареди со решение утврдената неправилност да се 
отстрани во определен рок ако е тоа можно, одно-
сно ќе изрече управна мерка ако за тоа е овла-
стен. 

Жалбата против решението од претходниот став 
не го одлага извршувањето на решението, ако со 
тоа одлагање не се предизвика штета која тешко 
може да се надомести. 

Член 46 
Кога земјоделскиот инспектор ќе се посомнева 

дека прегледаниот производ и средства не одго-
вараат на одредбите на ОВОЈ закон и поблиските 
прописи, ќе земе потребен број на мостри и ќе ги 
достави на овластената организација. 

Сопственикот на производот од кој се зема 
мостра, е должен да даде амбалажа и да ги под-
несе трошоците на пакувањето и превозот на мо-
страта, како и трошоците на испитувањето, ако се 
утврди дека производот од кој е земена мострата 
не одговара на пропишаните услови. 

Член 47 
Републичкиот секретар за земјоделство и шу-

марство, врз основа на исполнетите услови, со ре-
шение утврдува која организација може да врши 
анализа на мостри вино и преработка од грозје и 
вино земени од земјоделскиот инспектор и списо-
кот ,на тие организации го објавува во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Организацијата од претходниот став не може 
да врши анализа на сопствено произведено вино и 
преработка од грозје и вино. 

Член 48 
Анализа, супер анализа, испитување и оцену-

вање на вино и преработки од грозје и вино се 
врши по единствена метода што Ја пропишува ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство. 

Член 49 
Ако организацијата на здружен труд, граѓан-

ско-правно лице или граѓанин не е задоволна од 
резултатот на анализата, може во рок од 15 дена 
од денот на соопштувањето на резултатот на ана-
лизата, да бара од органот надлежен за работите 
на инспекцијата што ја зел мострата за анализа, 
дупликатот од мострата земен во исто време и 
на ист начин да го упати на супер анализа на ор-
ганизацијата на здружен труд што ќе ја утврди 
републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство 

Супер анализа на мострата може да бара и ин-
спекторот кој ја зел мострата. 

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

Овластената организација што вршела анализа 
не може да врши супер анализа. 

Член 50 
Трошоците на организацијата на здружен труд 

за извршената анализа по барање од земјоделскиот 
инспектор, паѓаат на товар на организацијата на 
здружен труд, граѓанско-правното лице или гра-
ѓанинот кои виното или преработките од грозје и 
Б И Н О ги ставиле во промет, доколку со анализата 
се утврди дека не одговара на означениот квали-
тет или дека не ги исполнува другите пропишани 
услови. 

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

Ако надлежниот орган на инспекцијата доста-
ви мостри вино или преработки од грозје и ви,но 
на анализа по барање од организација на здру-
жен труд, граѓанско-правно лице или граѓанин, 

трошоците за таа анализа паѓаат на товар на оној 
што го поднел барањето. 

Член 51 
Доколку општинскиот орган на управата, над-

лежен за работите на земјоделската инспекција, не 
изврши некоја од работите од својата надлежност, 
таа работа ќе ја изврши републичкиот орган на 
управата, надлежен за работите на земјоделската 
инспекција, за сметка на општинскиот орган што 
бил должен да ја изврши таа работа. 

VIII. - КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организацијата 
на здружен труд, ако: 

1. произведува грозје и вино и производи од 
грозје и вино од директно родните хибриди и ако 
ги стави во промет (член 4), 

2. произведува вино заради ставање во про-
мет, а не е запишан во регистарот (член 7, став 2), 

3. изврши некое од дејствијата од член 9 на 
овој закон. 

4. фалсификува вино со кое и да било од на-
ведените средства и материи од член 10 на овој 
закон, 

5. при преработката на грозје и производство-
то, негата, доработката, преработката на вино и 
други преработки од грозје и вино употреби сред-
ства кои не се определени и одобрени (член 12 
став 1 и 2), 

6. стави во промет вино или шира бистрени со 
калиумфероцијанид пред да се изврши контрола 
од овластената организација, врши контрола а не 
е овластена, не постапи по решението на инспекто-
рот и стави во промет вино со цијанови соедине-
нија и ако не го уништи виното или ширата во 
прометот со цијанови соединенија (член 13), 

7. произведува специјални вина, а за тоа нема 
посебно одобрение на надлежниот орган (член 17 
став 1), 

8. врш купување на вино, клук, шира и други 
преработки од грозје и вино заради ставање во про-
мет од производители на вино кои не се запишани 
во регистарот (член 19), 

9. се занимава со промет на вино, шира и дру-
ги производи од грозје и вино спротивно на од-
редбите од член 20 на овој закон, 

10. стави во промет за човечка потрошувачка 
болно вино или вино со мана како и нивните ме-
шавини со здраво вино (член 21 став 1), 

11. стави во промет комињак (член 23), 
12 стави во промет вино, шира и нивни меша-

вини без општа ознака или ознака на квалитетот 
на еден од јазиците ,на народите на Југославија 
(член 24), 

13. стави во внатрешен промет вино наменето 
за извоз кое не ги исполнува условите пропишани 
со овој закон (член 27), 

14. увезе вино и преработка од грозје и вино 
без цертификат од земјата извозничка, или увезе-
ното вино го меша со домашно вино, го означи ка-
ко такво и стави во промет (член 28), 

15. за подигање на нови насади на винова 
лоза на подрачјето на општината користи сорти 
на винова лоза кои не се утврдени со одлука на 
општината (член 30 став 4), 

16. означи и стави во промет како квалитетно 
и врвно вино со географско потекло, а тоа не е 
утврдено како такво (член 32 став 1), 

17. виното за кое не е утврдено дека е квали-
тетно со географско потекло или врвно вино со 
географско потекло, а одговара на условите за ста-
вање во промет не го означи како трпезно вино 
(член 33), 

18. спротивно на забраната на надлежниот ор-
ган стави во промет вино под ознаката квалитетно 
или врвно вино со географско потекло (член 34 
став 2), 
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19. стави во промет квалитетно или врвно вино 
со географско потекло под ознака трпезно вино, 
спротивно на одредбата од член 35 на овој закон, 

20. стави во промет други преработки на грозје 
и вина кои не ги содржат пропишаните СОСТОЈКИ 
и други особини (член 36 став 2), 

21. стави во промет гроздов сок кој е произве-
ден со употреба на хемиски средства (член 39), 

За стопански престап од став 1 на овој член ќе 
се казни со парична казна од 1.000 до 5 ООО динари 
и одговорното лице 'во организацијата на здруже-
ниот труд. 

Член 53 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здружен 
труд или граѓаиско-правното лице, ако: 

1. врши берба на грозје пред определениот рок 
за квалитетни и врвни вина со географско потекло, 
како и берба на грозје за производство на други 
вина (член 6), 

2. во деловните простории во кои се врши про-
изводство на вино, држи средства чија употреба 
не е дозволена (член 11), 

3. преработката на грозје, доработката, негата 
и преработката на вина Ја врши со постапка и 
дејствија кои се спротивни на одредбите на член 
14 од овој закон, 

4. произведува специјални вина во деловна про-
сторија, која не претставува посебна градежна це-
лина и не е одвоена од просториите во кои се 
врши производство на природни вина (член 17 
став 2), 

5. стави во промет вино, шира и нивни прера-
ботки кои не одговараат на одредбите на овој за -
кон и прописите донесени врз основа на него, и не 
содржи пропишано количество на одредени СОСТОЈ-
КИ (член 18), 

6. држи и става во промет вино во шишиња кои 
не се оригинално пакувани од производителот на 
вино запишан во регистарот (член 20 став 3), 

7. во деловните простории држи болно или 
вино со мана, а не е како такво означено, или ако 
таквите вина не ги приЈави на надлежната инспек-
ција (член 21 став 2), 

8. увезените количества на вино и преработка 
од грозје и вино не ги приЈаии на општинската 
земјоделска инспекција пред нивното сместување 
во соодветни простории (член 29), 

9. става во промет производи од член 38, 
10. го пречи или оневозможува вршењето на 

надзор од страна на надлежниот орган (член 42), и 
11. не врши анализи, супер анализи, испитувања 

и оценувања на вина и други преработки од гроз-
је и вино по единствената метода (член 48) 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 1.000 до 4.000 динари и од-
говорното лице во организацијата на здружен труд 
или граѓанеко-правното лице. 

Член 54 
Со парична казна од 2 ООО до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин ако изврши некое 
од дејствијата назначени во член 52 и 53 на ОВОЈ 
закон. 

Член 55 
Покрај казната за стопански престап од член 

52 како и за прекршок од член 53 на овој закон, 
може да се изрече заштитна мерка одземање на 
производот и предметот со кои е извршен стопан-
скиот престап односно прекршок 

Член 56 
Покрај казната за стопански престап од член 

52 и за прекршок од член 53 и 54 на овој закон, 
ќе се одземе и имотната корист остварена со извр-
шувањето на стопанскиот престап односно прекр-
шок, 

IX. - ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 57 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство да донесе прописи за след-
ното : 

1. кои вина се сметаат за трпезни, квалитетни 
со географско потекло, врвно со географско по-
текло, бели, црвени, црни суви, полусуви, полу-
слатки и слатки (член 3), 

2. да пропише образец за регистарот на про-
изводителите на вина (член 7 став 1), 

3. за одредување на овластените организации 
на здружениот труд кои даваат мислење за дава-
ње на одобрение за додавање на шеќер или кон-
центрирана шира (член 9 став 3), ќе издаваат 
упатства за употреба на калиумфероциј анид и што 
ќе вршат контрола за содржината на цијановите 
соединенија (член 13), кои се овластени да изда-
ваат цертификат за увоз на вино, шира и нивните 
производи (член 26), да издаваат уверенија за ви-
ното што се увезува и дека ги исполнува условите 
за ставање во внатрешен промет (член 28 став 1), 

4. за содржината и условите што мораат да ги 
исполнуваат специјалните и пенливите вина (член 
15 и 16), 

5. за условите што мораат да ги исполнуваат 
организациите на здружениот труд што се зани-
маваат со производство на специјални и пен-
ливи вина (член 17), 

6. за содржината и условите што мораат да ги 
исполнуваат виното, ширата и нивните преработки 
што се ставаат во промет (член 19 став 2), 

7. за количествата на испарливите киселини 
што виното го прават болно или со мана (член 22 
став 1), 

8. за општата ознака и ознаката на квалите-
тот на виното (член 24 став 1), 

9. за оценување на квалитетот и количествата 
за квалитетните и врвните вина со географско по-
текло и за производство на тие вина (член 34), 

10. за начинот на водење на катастарот и еви-
денцијата на производството на квалитетно вино 
(член 30), 

11. за условите што мораат да ги исполнуваат 
другите преработки и другите производи од грозје 
и вино (член 36 став 2). 

Се овластува републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство, во согласност со републич-
киот секретар за индустрија и трговија, да до-
несе поблиски прописи за условите што мораат да 
ги исполнуваат организациите на здружен труд, 
граѓа,нско-правните лица и граѓаните кои можат 
да се занимаваат со промет на вино и други пре-
работки од грозје и вино. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство, во согласност со републич-
киот секретар за внатрешни работи, да донесе по-
блиски прописи за постапката со предметите и про-
извод,ите што се одземени според одредбите на член 
55 од ОВОЈ закон. 

Член 58 
Организациите на здружениот труд и граѓани-

те кои до влегувањето во сила на овој закон вр-
шеле производство, преработка, доработка, нега ка-
ко и промет на вина и други производи од грозје 
и вино, должни се во рок од 6 месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон, да го усогла-
сат своето работење со одредбите на овој закон, а 
со одредбите на член 20 од овој закон најдоцна до 
31. XII. 1975 година. 

Член 59 
Виното и другите производи од грозје и вино 

произведени до влегувањето во сила на овој закон 
можат да бидат во промет според ПОСТОЈНИ про-
писи најдолго една година од денот на влегувањето 
во сила на овој закон, доколку не ги исполну-
ваат условите утврдени со овој закон и со про-
писите донесени врз основа на него. 
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Член 60 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за 
финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 
година, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 

1973 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Програмата за работа на 

Републичкиот фонд за унапредување на издавач-
ката дејност за 1973 година, што ја донесе Управ-
ниот одбор на фондот на седницата одржана на 25 
април 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1826 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

270. 

Врз основа на член 90, став 2 од Законот за 
финансирање на Републиката и општините (,,Служ-
бен весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 
година, и на седницата на Соборот на општините 
одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 
ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за унапредување на издавач-
ка дејност за 1973 година, што го донесе Управниот 
одбор на фондот, на седницата одржана на 25 ап-
рил 1973 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1825 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 106 од Законот за финан-
сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 го-
дина, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 

1972 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на 

Републичкиот фонд за унапредување на културни-
те дејности за 1972 година, што ја донесе Управ-
ниот одбор на фондот на седницата одржана на 
16 март 1973 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1827 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 10 од Законот за стимули-
рање талентираноста и успехот на младите („Служ-
бен весник на СРМ" број 32/70), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 31 мај и 1 
јуни 1973 година, и на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТИ-
МУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИ?АНОСТА НА МЛАДИТЕ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение ,на Завршната сметка на 

Републичкиот фонд за стимулирање талентира,носта 
на младите, што ја донесе Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за стимулирање талентираноста 
на младите на седницата одржана на 25 април 1973 
година. 

II 
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 03-1810 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

272. 

271. 
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Врз основа на член 97, став 2 од Законот за 
финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонка, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 Јули 1973 
година и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 2 зули 1973 година, донесе 

Врз основа на член 106 од Законот за финан-
сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Соција-
листичка Република Македонка, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 2 зули 1973 годи-
на, и на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОМА-
ГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ ЗА 1973 ГОДИНА 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 

1972 ГОДИНА 

Се дава одобрение на Програмата за работа на 
Републичкиот фонд за помагање дејноста на оп-
штествените организации за 1973 година што ја до-
несе Управниот одбор на фондот на седницата одр-
жана на 14 март 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1816 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Се дава одобрение на Завршната сметка на 
Републичкиот фонд за унапредување -на издавач-
ката дејност за 1972 година, што ја донесе Управ-
ниот одбор на фондот на седницата одржана на 25 
април 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1824 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 90, став 2 од Законот за 
финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" број 3/73), Собранието ,на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 
година и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за 
финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 го-
дина, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана ,на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОМА-
ГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за помагање дејноста на оп-
штествените организации за 1973 година, што го до-
несе Управниот одбор на фондот на седницата одр-
жана на 14 март 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1817 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 

1973 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Програмата за работа на 

Републичкиот фонд за унапредување на култур-
ните деј,ности за 1973 година, што ја донесе Управ-
ниот одбор на фондот на седницата одржана на 
16 март 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1830 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

2 7 3 , 275. 

276. 
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Врз основа на член 90 од Законот за финан-
сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/73), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 годи-
на, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана 
на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА 

ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за патишта за 1973 година, што 
го донесе Управниот одбор на фондот, на седни-
цата одржана на 1 март 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1813 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за 
финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 
година, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА ЗА 

1973 ГОДИНА 

Зрз основа на член 9, став 2 од Законот за 
Републичкиот фонд за води („Службен весник на 
СРМ" бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републички-
от собор, одржана на 2 јули 1973 година, и на сед-
ницата на Стопанскиот собор, одржана на 2 јули 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка па 

Републичкиот фонд за води за 1972 година, што ја 
донесе Управниот одбор на фондот на седницата 
одржана на 28 март 1973 година. 

П 
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 03-1829 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 9 од Законот за стимули-
рање талентираноста и успехот на младите („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 32/70), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 31 мај и 1 
јуни 1973 година, и на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТИМУ-

ЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА НА МЛАДИТЕ 
ЗА 1973 ГОДИНА 

Се дава одобрение на Програмата за работа на 
Републичкиот фонд за унапредување на кинемато-
графијата за 1973 година што ја донесе Управниот 
одбор на фондот на седницата одржана на 16 април 
1973 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1818 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за стимулирање талентиранос-
та на младите, што го донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за стимулирање талентиранос-
та на младите на седницата одржана на 25 април 
1973 година. 

II 
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 03-1811 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

А 



Стр, 762 - Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 13 јули 1973 

Врз основа на член 106 од Законот за финан-
сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/73), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, ,на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 2 јули 1973 го-
дина, и на седницата на Стопанскиот собор, одржа-
на на 2 јули 1973 година, донесе 

Врз основа на член 90, став 2 од За,конот за 
финансирање ,на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 
година, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПА-

ТИШТА ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на 

Републичкиот фонд за патишта за 1972 година, 
што ја донесе Управниот одбор на фондот на сед-
ницата одржана на 1 март 1973 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1814 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р 

282. 

Врз основа на член 90, став 2 од Законот за 
финансирање ,на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 
година и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1973 

ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за унапредување на културните 
дејности за 1973 година, што го донесе Управниот 
одбор на фондот на седницата одржана на 16 март 
1973 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1828 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА ЗА 1973 

ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за унапредување на кинемато-
графијата за 1973 година, што го донесе Управниот 
одбор на фондот на седницата одржана на 16 ап-
рил 1973 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредн,иот ден по 
донесувањето, а ќе се објав,и во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1819 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

-^Врз основа на член 106 од Законот за финан-
сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА 
ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на Ре-

публичкиот фонд за унапредување на кинемато-
графијата за 1972 година, што ја донесе Управниот 
одбор на фондот на седницата одржана на 16 април 
1973 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1820 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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



13 јули 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 27 - Стр. 763 

Врз основа на член 90, став 2 од Законот за 
финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 
година, ,и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

Врз основа на член 106 од Законот за финан-
сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 
година и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-

ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за научно-истражувачка рабо-
та за 1973 година, што го донесе Управниот одбор 
на фондот на седницата одржана на 3 април 1973 
година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1822 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

"Врз основа на член 97, став 2 од Законот за 
финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 
година, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧ-
НО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на 

Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа 
за 1972 година, што ја донесе Управниот одбор на 
фондот ,на седницата одржана на 3 април 1973 
година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1821 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 288. 

Врз основа на член 106 од Законот за финан-
сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" број 3/73), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на сед,ницата 
на Републичкиот собор, одржана на 2 јули 1973 
година, и на седницата на Соборот на општините 
одржана на 2 јули 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧ-
НО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Програмата за работа на 

Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа 
за 1973 година, што ја донесе Управниот одбор на 
фондот на седницата одржана на 3 април 1973 го-
дина. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по донесувањето, а ќе се објави в,о „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1823 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОМА-
ГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на 

Републичкиот фонд за помагање дејноста на оп-
штествените организации за 1972 година, што ја 
донесе Управниот одбор на фондот, на седницата 
одржана на 14 март 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-18,15 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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289. 

Врз основа на Амандманот XXXIII, точка 1 
став 4 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 13 јули 1973 година, и на сед-
ницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕД-
НИЧКИ ОСНОВИ НА ПРОШИРЕНАТА РЕПРО-
ДУКЦИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ОД 1973 ГО-
ДИНА ДО КРАЈОТ НА 1975 ГОДИНА И ЗА ПОЛИ-
ТИКАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА 

I 
Се усвојува Договорот за заеднички основи на 

проширената репродукција во земјоделството од 
1973 година до крајот на 1975 година и за полити-
ката за поттикнување на производството на инди-
видуалните земјоделски стопанства. 

И 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

291. 
^ - ^ В р з основа на член 366 од Законот за органи-
зација на југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лист на СФРЈ" бр. 35/65, 50/68, 
51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ 
ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА 

1. Во Одлуката за давање кредити од средствата 
на штедните влогови ка ј Поштенската штедилница 
(„Службен весник на СРМ" број 24/72), во точката 
6. став 1, алинеја 1, наместо зборовите: „за купу-
вање на вагони" се ставаат зборовите: „за ремонт 
и реконструкција на железничката линија". 

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

Бр. 12-1718/2 
22 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за 
републичкиот буџет за 1973 година („Службен вес-
ник на СРМ" број 13/73). Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

Број 03-1902 
3 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 102 став 2 од Законот за 
високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр 15/65), 
29/65 и 9/69), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА МЕДИЦИН-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. На Медицинскиот факултет во Скопје за-
пишувањето на прва година во учебната 1973/1974 
година се ограничува на следниот броЈ студенти: 

а) на Медицинскиот отсек — 250 редовни сту-
денти; 

б) на Стоматолошкиот отсек — 100 редовни сту-
денти. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1332/1 
22 Јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 
И ОВЧО МЛЕКО 

1. Дреми јата за кравјо и овчо млеко до 31 де-
кември 1973 година ќе се определува според Од-
луката за определување премија за кравјо и овчо 
млеко во 1972 година („Службен весник на СРМ" 
број 14/72, 20/72, 32/72, 4/73 и 17/73 година). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јули 1973 година. 

Број 12-1754/1 
22 Јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 31 од Законот за извршу-
вање на казните лишување од слобода, мерките 
за безбедност и воспитните мерки („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/70), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА НАПЛАТЕНИ ОД ПАРИЧНИТЕ 
КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ ОД ОПШТА 

НАДЛЕЖНОСТ 

I 
Приходите од наплатените парични казни из-

речени од судовите од општа надлежност ќе се 
користат како дополнителни средства за довршу-
вање на судските згради во изградба во местата: 

1. Струга, во износ од 150.000 динари; 
2. Кратово, во износ од 100.000 динари. 
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II 
Средствата од точка I ќе ги користат општи-

ните на чие подрачје се гради судската зграда. 
За користење на средствата републичкиот се-

кретар за правосудство склучува договор со оп-
штината. 

Со договорот се определува начинот на кори-
стењето на средствата определени со оваа одлука. 

III 
Средствата распределени со оваа одлука ќе се 

пренесат на користење веднаш по склучувањето на 
договорот. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 12-1423/1 
12 Јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 71 од Деловникот на Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, Извршниот совет на сед-
ницата одржана на 12 јуни 1973 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕК-
РЕТАР ЗА ФИНАНСИИ, ВО ИМЕТО НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДА 
СКЛУЧИ ДОГОВОР СО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ОДДЕЛОТ 
3.02 ОД СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА БР. 894 ЈУ 

I. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии; во името на Социјалистичка Република 
Македонија, да го потпише договорот со Соција-
листичка Федеративна Република Југославија за 
исполнување ,на обврските од одделот 3.02 под а) 
и б) од Спогодбата за гаранција б р о Ј 894 ЈУ што 
ги презела Федерацијата спрема Стопанската бан-
ка — Скопје односно спрема Социјалистичка Ре-
публика Македонија за финансирање на инвести-
циите во првата фаза на Агроиндустрискиот проект 
во Македонија. 

II Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1576/1 
12 Јуни 1973 година 

СкопЈе 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

Врз основа на член 12 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), а согласно со Резолуцијата за ос-
новите на политиката на општествено-економскиот 
развој на Социјалистичка Република Македонија 
во 1973 година и Договорот за спроведување на по-
литиката на цените во 1973 година („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 28/73), Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија и со-
бранијата на општините, за спроведување на по-
литиката на цените во СР Македонија за 1973 го-
дина утврдија 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕ-
НИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1973 ГОДИНА 

1. Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија и собранијата на општините, во извршу-
вањето на своите права и обврски во согласност со 
Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/72) и со дру-
гите прописи за цените, а заради спроведување на 
утврдената политика на цените во 1973 година 
ќе го одржуваат рамковното и општото ниво на 
зголемувањето на цените, што се предвидени со 
Договорот за спроведување на политиката на цени-
те во 1973 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 
28/73) и со ОВОЈ договор. 

2. Заради остварувањето на овој договор, Из-
вршниот совет и собранијата на општина "е, во 
рамките на својата надлежност, ќе водат договор-
на и меѓусебно усогласена политика за создавање 
постабилни односи на пазарот и навремено ќе пре-
земаат неопходни економски и други мерки што 
влијаат врз нивото и односите на цените, посебно 
врз цените на оние производи и услуги што вли-
јаат врз животните трошоци. 

3 Собранијата на општините ќе обезбедат по-
местувањето на цените на производите и услугите 
од нивната надлежност да се движи до следново 
рамковно ниво: 

— производите од градежен материјал 
(песок, чакал и градежен камен) 12,0% 

— производите на графичката и,нду-
стрија: 
— локални весници и други локални 

публикации од видот на весниците 20,0"/о 
— останато 10 0%) 

— маржите во трговијата на мало во 
просек ЗДп/о 

— угостителските услуги во просек 7,9,)/о 
— станбено-комуналните услуги во про-

сек 12,3"/о 
— занаетчиските услуги 8,7'% 
— градскиот сообраќај во просек 13,2% 
— езерски сообраќај во просек 15,9% 
— аптекарските услуги. 

— за промет 3,1% 
— за услуги 8.0%) 

— ветеринарните услуги 8,6% 
— водниот надоместок во просек 12,3% 
— надоместок за приклучоци 12,0% 
Поместувањето на цените извршено во текот 

на 1973 година ќе се вклучи во рамките на нивото 
утврдено со став 1 од оваа точка. 

4. Собранијата на општините, почитувајќи ги 
своите специфичности меѓусебно ќе Ја усогласуваат 
политиката на целите на производите и услугите 
што квантитативно позначај,но влијаат, особено, 
врз животните трошоци. Во таа смисла собра,нија-
та на општините ќе пропишат мерки за непосредна 
општествена контрола на цените и тоа: 

а) определување највисоко ниво на цените 
(максимални цени) за: 

— основните прехранбени производи (леб, све-
жо млеко и масло за Јадење); 

— производите на графичката индустрија; 
б) давање согласност на тарифите. 
— за станбено-комуналните услуги, градскиот 

сообраќај и услуги за воведување приклучоци за 
користење електрична енергија; 

в) известување на цените на органот за цели 
заради евидентирање (евиденција на цени). 

— за угостителските услуги; и 
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— за поважните занаетчиски услуги (бербер-
о в фризерски, шивачки и чевларски услуги, хе-
миско чистење на облеки, услуги за поправка на ра-
дио и телевизиски приемници, како и на термички 
апарати во домаќинството). 

5. Поместувањето ,на цените на угостителските 
услуги, во рамките на утврденото ниво од точка 3 
став 1 алинеја 4 од ОВОЈ договор, може да се врши 
диференцирано за услугите за сместувањето и за 
исхраната. 

Поместувањето на цените за општествена ис-
храна може да се врши само во согласност со 
организациите на здружениот труд што ги кори-
стат тие услуги, а цените за работничките одмора-
лишта во согласност со соосновачот на одморали-
штето. 

Цените на угостителските услуги за сместува-
ње и пансион за странски туристи се формираат 
според условите на пазарот 

6. За цените на производите и услугите од над-
лежност ,на општината што не се опфатени во точ-
ка 4 од ОВОЈ договор, собранијата на општини ге 
самостојно ќе го определат начинот на формира-
њето на цените зависно од посебните услови на 
своето подрачје. 

За производите и услугите од став 1 од оваа 
точка собранијата на општините и нивните органи 
ќе обезбедат тие цени да се движат во рамките на 
општото зголемување на цените утврдено со Дого-
ворот за спроведување на политиката на цените 
во 1973 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 28/73) 
и со ОВОЈ договор. 

7. Извршниот совет и собранијата на општи-
ните ќе преземат потребни економски и организа-
циони мерки за редовно снабдување на пазарот со 
земјоделски производи и заради одржување на ни-
вото на цените во рамките на предвиденото зго-
лемување, за да не дојде до движење на цените 
спротивно на стабилизационата политика и на одр-
жувањето на животниот стандард. 

8. Извршниот совет и собранијата на општи-
ните ќе обезбедат поместувањето на цените на ппо-
изводите и услугите од нивна надлежност, што 
влијаат врз животните трошоци, да се врши со ди-
намика коЈа ќе обезбеди зголемувањето на живот-
ните трошоци во второто тримесечје да не изне-
сува повеќе од 1,25%, во третото тримесечје повеќе 
од 0,46% и во четвртото тримесечје повеќе од 
0,37%. 

9 Доколку доЈде до надминување на утврде-
ните рамки на движењето на цените на произво-
дите и услугите од надлежност на општините и на 
животните трошоци во текот на 1973 година, што 
е спротивно на утврдената политика на цени за 
оваа година, Извршниот совет ќе Ја преисп,ита по-
ложбата и ќе преземе соодветни мерки за кои е 
овластен со закон. 

10. Постојните цени на производите и услу-
гите од надлежност на општините не можат да се 
поместуваат додека собранијата на општините не 
пропишат мерки на непосредна општествена кон-
трола на цените, односно начин на формирање на 
цените во согласност со ОВОЈ договор 

1 1 О В О Ј договор влегува во сила со денот на 
потпишувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 07-1808/1 
29 Јуни 1973 година 

Скопје 

— за Извршен совет — Драган Захариевски 
— за Собранието на општина Битола — 

Мито Пејовски 
— за Собранието на општина Берово — 

Методи Чамински 
— за Собранието на општина М. Брод — 

Божидар Цветановски 
— за Собра,нието на општина Валандово — 

Атанас Каракамчев 
— за Собра,нието на општина Виница -

Драган Лазаревски 

— за Собранието на општина Гевгелија — 
Ристо Терзиев 

— за Собранието на општи,на Гостивар — 
Сретен Акимовски 

— за Собранието на општина Дебар — 
Киро Докузовски 

— за Собранието на општина Делчево — 
Доне Димитровски 

— за Собранието на општина Демир Хисар — 
Бошко Костовски 

— за Собранието на општина Кавадарци — 
Јордан Јосифов 

— за Собранието на општина Кичево — 
Цветан Данилоски 

— за Собранието на општина Кочани — 
Благој Јованов 

— за Собранието на општина Кратово — 
Тодор Кодевски 

— за Собранието на општина Крива Паланка — 
Славчо Николовски 

— за Собранието на општина Крушево — 
Ваниел Манцилоски 

— за Собранието ,на општина Куманово — 
Цветко Јакимовски 

— за Собранието на општина Неготино — 
Ванчо Јорданов 

— за Собранието на општина Охрид — 
Најденко Поповски 

— за Собранието на општина Прилеп — 
Андон Тотоски 

— за Собранието на општина Пробиштип — 
Ангел Василевски 

— за Собранието на општина Радовиш — 
Димитар Ташков 

— за Собранието на општина Ресен — 
Крсте Секуловски 

— за Собранието на општина СкопЈе — 
Александар Маневски 

— за Собранието на општина Св. Николе — 
Александар Јосифовски 

— за Собранието на општи,на Струга — 
Даут Инает 

— за Собран,ието на општина Струмица — 
Александар Костадинов 

— за Собранието на општина Тетово — 
Мирко Анасталевски 

— за Собранието на општина Титов Велес — 
Александар Варналиев 

— за Собранието на општина Штип — 
Ацо Буриќ 

КОНКУРСИ 
Врз основа на точката XVII, став 2, потточка 6 

од Одлуката за начинот на остварувањето на са-
моуправните права во Стручната служба на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, Советот на Стручната служба на 
Заедницата распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следниве упразнети работни 
места во Стручната служба на Заедницата: 

1 Еден организатор — аналитичар 
2 Двајца програмери 
3 Еден референт во Одделението за инвалид-

ското осигурување 
4 Еден приправник во Одделението за матична 

евиденција и пензиски стаж 
5 Тројца лекари — членови на првостепените 

инвалидски комисии 
6 Советник — лекар во Секторот за здравстве-

ното осигурување. 

13 зули 1973 
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У с л о в и : 

— За работното место под 1) — висока школска 
подготовка: економски, технички или Природно-
математички факултет и слично и 6 години работ-
но искуство; 

— За работното место под 2) — виша школска 
подготовка и 3 години работно искуство; 

— За работното место под 3) — правен факул-
тет и 5 години работно искуство; 

— За работното место под 4) — правен фа-
култет ; 

— За работното место под 5) — медицински 
факултет и положен специјалистички испит за ед-
на од следниве специЈализации: интерна медицина, 
хирургија, ортопедија, неуропсихијатриЈа или ме-
дицина на трудот и 6 години работно искуство. 

Предвид доаѓаат и лекари од општа практика 
со положен стручен испит. 

'— За работното место под 6) — лекар-специ-
јалист од општа медицина со 6 години работно ис-
куство или лекар од општа практика со положеа 
стручен испит и 10 години работно искуство. 

Молбите со потребните документи: работна кни-
шка, диплома за степенот на образованието, извод 
од матичната книга на родените и уверение за 
здравствената состојба, се доставуваат до Струч-
ната служба на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија. 

Некомплетираните молби нема да се земаат 
предвид. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците во Струч-
ната служба на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија. 

Конкурсот трае 30 дела од денот на објавува-
њето. (951) 

Врз основа ,на член 53 од Основниот закон за 
изградба на инвестиционите објекти, Медицинскиот 
центар ед Тетово, објавува 

К О Н К У Р С 

за Јавно наддавање за отстапување на изградба 
инвестиционен објект — прва фаза од амбулантно^ 
поликлиничкиот блок со служба за внатрешни за-
болувања, служба за заштита на жени и служба 
за заштита на претшколски и школски деца, КОЈ 
дел претставува економско-техничка целина и како 

таков може самостојно да се користи 
Пресметковна вредност на делот од објектот 

што се гради во првата фаза изнесува 10.607.420,00 
динари. 

Дел од средствата за изградба на објектот во из-
нос од 8.390.000,00 динари обезбедува инвеститор ;т 
а остатокот од 3.180.000,00 динари се бара кредит од 
изведувачот, кое кредитирање се уредува со посе-
бен договор помеѓу инвеститорот и изведувачот. 

Објектот ќе се гради во кругот на Медицин-
скиот центар во Тетово. 

Техничката документација заинтересираните ра-
ботни организации можат да Ја разгледаат во За-
водот за станбено-комунално стопанисување во Те-
тово, секој работен ден од 12—14 часот. 

Изведувачот КОЈ ќе учествува во Јавното над-
давање е должен да поднесе писмена понуда која 
покраЈ другото мора да содржи: 

— извод од регистарот на стопанските органи-
зации за дејноста на подносителот; 

— попис на стручните кадри а посебно на ли-
цата и градилиштата што ќе бидат ангажирани при 
градба на објектот; 

— попис, вредност и расположивост на меха-
низацијата и попис на механизацијата што ќе биде 
ангажирана за изградбата на објектот; 

— финансиска положба по завршната сметка 
од претходната година; 

— цена на објектот според предмерот и прет-
сметката ревидирани од самиот изведувач; 

— претсметка со детален опис на позициите; 
— фактор на трошоците за дополнителни ра-

боти; 
— процент на манипулативни трошоци за евен-

туални дополнителни прометни работи; 
— евентуално барање на аванс, каков и под кои 

услови; 
— износ, рок на отплата и камата на кредитот 

што изведувачот го дава на инвеститорот за из-
градбата на објектот. 

Понудите со соодветна документација се под-
несуваат во рок од 30 дена од објавувањето на 
ОВОЈ оглас, запечатени во омот на адреса на Ме-
дицинскиот центар — Тетово а со посебна ознака' 
„Понуда за јавно наддавање". 

Понудите што ќе пристигнат по истекот на ро-
кот и без соодветната документација не се земаат 
предвид. 

Јавното наддавање ќе се одржи на 10 дена по 
истекот на рокот за поднесувањето на пријавите во 
просториите на Заводот за станбено-комунално сто-
панисување во Тетово, со почеток во 8 часот. 

Јавното наддавање ќе се одржи без оглед на 
тоа дали овластените претставници на пријавените 
организации ќе престапат во закажаното време. 
Овластените претставници се должни на комиси-
јата да и предадат уредни полномошна. 

Изведувачот е должен во понудата да изјави 
дека во целост ги прифаќа техничките и посеб-
ните услови на инвеститорот 

За оцена КОЈ а понуда е најповолна, покрај на-
ведените критериуми ќе влијаат и следните еле-
менти : 

— давање на инвеститорот повисок износ на 
кредит со подолг рок на отплата и помала камата 
за изградба на објектот; 

— пократок рок на изградбата на објектот; 
— поволноста на гаранцијата што се предла-

га и 
— искуството во градба на слични објекти. 
Одлука за отстапување на изградбата на об-

јектот ќе се донесе во рок од 10 дена по одржа-
ното наддавање. 

Избраниот понудувач ќе биде должен да за-
клучи договор за градба по приемот на иззеетието 
дека неговата понуда е прифатена како најповол-
на, во спротивно е должен на инвеститорот да му 
надомести штета од 220.000,00 динари. Со догово-
рот за градење, покраЈ другото, ќе се уреди и 
почетокот на градбата на објектот. 

Рокот за завршување на објектот е до краЈОг 
на 1974 година. (950) 

Врз основа ,на член 73 и 100 од Статутот на 
Градежно-занаетчиско-услужното трговско прет-
пријатие „9 МаЈ" — Кратово, Конкурсната коми-
сија за распишување на конкурс за избор и наи-
менување распишува 

К О Н К У Р С 

за избор и наименување на: 

1. Технички директор 
2. Раководител на ОЗТ „Комунали" 
3. Раководител на деловна единица Гра,дежи 
4 Раководител на деловна единица Столарска 

работилница — преименување (реизбор). 
У с л о в и : Кандидатите, покрај општите усло-

ви предвидени со Законот за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд и Основниот за-
кон за работните односи, треба да ги исполнуваат 
и следните услови' 

Под точка 1 — кандидатот треба да има завр-
шено средно техничко училиште (градежен смер) 
со над 10 години работно искуство. 
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Под точка 2 — да има завршено средно тех-
ничко училиште со 5 години работно искуство 

Под точка 3 — да има завршено средно тех-
ничко училиште со 5 години работно искуство по 
завршувањето на училиштето. 

Под точка 4 — кандидатот треба да е ВКВ 
столар со над 5 години работно искуство 

Доколку кандидатот е во работен однос да до-
стави и согласност од работната организација 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи. 

Молбите со податоци за движење во службата 
и со потребните документи за исполнување на коп-
курсните услови, да се достават на адреса Гра-

дежно-занаетчиско-услужно трговско претпријатие 
„9-ти МаЈ" — Кратово. 

Некомплетираните документи комисијата неала 
да ги зема предвид при разгледувањето. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од де-
нот на објавувањето 

По истекот на ОВОЈ рок молбите нема да се зе-
маат предвид. (952) 
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Одлука за давање одобрение на Завршна-
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Одлука за давање одобрение на Програ-
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288. Одлука за давање одобрение на Заврш-
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289. Одлука за усвојување на Договорот за за-
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ција во земјоделството од 1973 година до 
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