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ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
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МАКЕДОНИЈА ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Д е л п р в и 

ПОЧЕТНА ОСНОВА НА ИДНИОТ РАЗВОЈ 

1. Во изминатиот развоен период е остварен 
значаен пораст на производството и квалитетен 
подем во сите сфери на општествено-економскиот 
живот. 

Во стопанството е остварен натамошен динами-
чен пораст на производството и оживување на те-
ковите на сите подрачја од стопанската активност. 
Општествениот производ во периодот од 1965 до 
1970 година, иако со нешто помирна динамика от-
колку порано, е зголемен со средна стапка на го-
дишен пораст од 6,3%, а во тие рамки развојот на 
индустриското производство е остваруван со го-
дишен пораст од 9%. 

Развојот на производството е остварен со вид-
ни промени во асортиманот, со зголемена надво-
решно-трговска размена, со квалитетни промени во 
квалификационата структура на заболените, зго-
лемена е продуктивноста на трудот и слично, што 
мошне јасно покажува дека е создаден квалитетно 
нов однос кон организацијата, и интензивирање на 
дејствувањето на организациите на здружен труд. 

Остварената динамика на развојот обезбеди да 
се зголеми националниот доход по жител со стапка 
од 4,4% и да се достигне близу 25% повисоко ниво 
на развиеност на Републиката во споредба со 1965 
година. 

При повисокото ниво на производството уче-
ството на секундарните дејности е зголемено за 
38%, на терцијалките дејности на 33%, додека 
учеството на примерното производство е намалено 
на 29%. 

Истовремено е остварена и диверзификација 
на структурата на индустриското производство. 
Зголемено е учеството на производството на елек-
трична енергија, на производството на црната ме-
талургија, на хемиската и електроиндустријата, ин-
дустријата за цемент и други градежни материјали 
и слично. 

Меѓу 1965 и 1970 година вкупниот извоз на 
стоки е зголемен за 653 милиони динари (90%) и 
достигна ниво од 1.382 милиони динари, што прет-
ставува близу 50 долари по жител и 14% од оп-
штествениот производ. Ако се изземе влијанието 
што го има извозот на тутунот меѓу 1965 и 1970 го-
дина извозот на другите стоки е зголемен за над 
два и пол пати, а извозот на индустриски стоки 
за над трипати. Извозот на стоки на конвертибил-
ното подрачје учествува во вкупниот извоз со бли-
зу 60%. 

Порастот на производството е остварен со доми-
нантно учество на продуктивноста на трудот. Во 
последните години тоа се движи на околу 60%. 
Нивото на продуктивноста на трудот денес е по-
високо за над 30% во споредба со 1965 година. 

Општествениот сектор на стопанството распола-
га со 11,1 милијарди динари основни средства во 
функција. 

Индустриското производство е организирано врз 
релативно повисока техничка основа и во поголе-
ми производни единици, што реално претставува 
поразвиена почетна база за идниот развој на сто-
панството. Производството на електрична енергија 
е зголемено и во 1970 година достигна околу 1.220 
милиони КВч, а по жител околу 755 КВч. 

Општествениот сектор во земјоделството распо-
лага со над 130 илјади ха обработлива површина, 
тпто претставува околу 20% од вкупната обработлива 
површина во Републиката, од кои околу 6 илјади 
ха се овошни насади и 8,5 илјади ха лозја. 

Изградени се нови железнички пруги во дол-
жина од 170 км. Покрај автопатот „Братство-Един-
ство" и Јадранската магистрала, постои модернизи-
рана патна мрежа во должина од 1588 км. Со до-
вршување на програмата што е во фаза на ре-
ализација, сите поважни правци кои ги поврзуваат 
градовите во Македонија ќе бидат поврзани со со-
времени патишта. Близу 95% од месната телефон-
ска мрежа е автоматизирана, а околу 90% е вклу-
чена во автоматскиот меѓумесен сообраќај. 

Градежништвото располага со над 5.840 разни 
машини, чија вкупна сила достига 218,5 илјади 
кањски сили. 

Трговијата располага со околу 174 м2 продажен 
простор на 1000 жители што е блиску до југосло-
венскиот стандард. Од ова една четвртина прет-
ставуваат современо опремени стоковни куќи и са-
мопослуга. 

Со извршените промени во примарната и во се-
кундарната распределба, значајно е подобрена ма-
теријалната положба на" стопанството. Учеството 
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на стопанството во распределбата на општествениот 
производ1) во 1970 година достигна 69,1%. Во рас-
пределбата на доходот на организациите на здру-
жен труд учеството на издвоените средства за бру-
то лични доходи изнесува 79,9%, а учеството на 
издвоените средства за фондовите на организации-
те на здружен труд 20,1%. 

Во општествениот сектор се запослени 255 ил-
јади лица, што одговара на 15,7% од вкупното на-
селение. Во индустријата работат, над 86 илјади ра-
ботника. 

Значајни резултати се постигнати и во зголе-
мувањето на животниот стандард. Во целиот овој 
период е остварен процес на постепена прераспре-
делба на националниот доход во полза на живот-
ниот стандард и тој денес учествува со 78,2% во 
националниот доход. 

Остваруван е релативно брз развој на обра-
зованието, социјално-здравствената заштита и кул-
турно-забавниот живот на населението. Близу 90% 
од децата, на возраст од 7 до 14 години, се 
опфатени со осумгодишно школување, 35% од де-
цата на возраст од 15 до 18 години се опфатени со 
средно образование, а ?га факултетите и вишите 
школи студираат 24 илјади студенти. Денес на еден 
лекар доаѓаат околу 1.000 жители. Бројот на бол-
ничките легла достига близу 8.600, што обезбеду-
ва стандард од 5,4 легла на 1.000 жители. Станбе-
ната површина на еден жител е зголемена на 
10 мз. 

2. Овие во основа позитивни резултати се при-
дружени и со доста сложени проблеми кои оста-
нуваат да бидат решавани и во наредниот период. 

Со ниво на национален доход по жител од 
близу 4.500 динари, Социјалистичка Република Ма-
кедонија се уште претставува, во споредба со це-
лата земја, недоволно развиено подрачје, со пони-
зок степен на индустријализација и запосленост на 
населението, со пониско ниво на опременост на 
трудот на еден жител и со недоволна сопствена 
репродуктивна способност. 

Во структурата на стопанството е недоволно за-
стапено учеството на индустриското производство 
со повисок степен на финализација, особено произ-
водството од комплексот на металната, електроин-
дустријата и хемиската индустрија, потоа сточар-
ското производство и преработката на земјоделски 
производи и слично. 

Изградениот енергетски потенцијал, и покрај 
неговото видно зголемување, е недоволен да ги по-
крие нараснатите потреби. 

Во целиот изминат период беше и се уште е 
присутен проблемот на активирање на природниот 
прираст на населението и изразито високиот број 
на лицата што бараат запослување. И покрај круп-
ните промени во економско-соци јал ната структура 
на населението, на земјоделското население се уште 
отпаѓа околу 40%. 

Во последните неколку години дојде до појава 
на изразита нестабилност на движењата и одно-
сите во стопанството; до нарушување на стокопа-
ричните односи; до зголемување на сите видови на 
потрошувачка; до висок пораст на цените и трошо-
ците на животот што особено негативно се одрази 
врз движењата и односите во нашата Република. 

Надминувањето на присутните проблеми и по-
стигањето на натамошен општ пораст ќе биде по-
четна основа на идната развојна политика. 

ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
НА РАЗВОЈОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 1975 

ГОДИНА 

. Тргнувајќи од развојната ориентација на ор-
ганизациите на здружениот труд и нивните асоци-
јации, основите на развојната политика на опште-
ствено-политичките заедници, како и развојната 

*) Сметано без данок на промет 

политика на целата земја, во остварувањето на 
целите за: 

— натамошно изградување на самоуправни со-
цијалистички општествено-ексшомски односи; 

— остварување подинамичен пораст на произ-
водството и натамошно јакнење на производните 
сили и изградување на современа и поразвиена 
структура; 

— зажалување на целокупниот прираст на ак-
тивното .население, особено на младите школувани 
кадри, и остварување натамошна позитивна про-
мена на социјално-економската структура на на-
селението; и 

— натамошно зголемување на животниот стан-
дард на населението во рамките на порастот на ма-
теријалната основа на општеството и продуктивно-
ста на трудот. 

Општествено-економскиот развој на Соција-
листичка Република Македонија во периодот од 
1971 до 1975 година треба во основа да го обез-
беди остварувањето на следниве непосредни за-
дачи: 

— динамика на годишниот пораст на опште-
ствениот производ од 9,2%; 

— ниво на развиеност во 1975 година што 
одговара на национален доход по жител од 
700 долари; 
порадикални промени во структурата на 
стопанството при што учеството на индустри-
јата треба да се зголеми од 28 на 36%; 

— годишен пораст на продуктивноста на трудот 
од -6,0% годишно; 

— годишен пораст на извозот на стоки од 12% 
и близу една петтина од вкупното произ-
водство да се вклучи во размената со стран-
ство; 

— инвестиционите вложувања во ценовни сред-
ства во општествениот сектор да растат сред-
но годишно по 7,4%; 

— пораст на запослените во општествениот сек-
тор со стапка од 4% и со тоа да се обез-
беди ниво на запосленог од 17,7% на 100 
жители, а учеството на активното земјо-
делско население да се намали од близу 49 
на околу 44%; 

— личниот и општествениот стандард по жи-
тел реално да биде зголемен за близу 36% 
или средно годишно 6 до 7%; 

— изградба на 40 до 45 илјади стана и со тоа 
да се зголеми станбената површина по жи-
тел на околу 11 м2; 

— опфатот на генерацијата со основно образо-
вание да достигне 95°/», со средно образова-
ние 42%, а со високо околу 10%; 

— бројот на жителите на еден лекар да се 
намали на 850. 

Создавањето на услови за натамошен дина-
мичен стопански пораст и остварувањето на дру-
гите цели и задачи на развојната политика ќе би-
де услов за натамошна сестрана преобразба на Ре-
публиката. Тоа е реално можно, крајно неопходно 
и претставува основна стратегија на идната раз-
војна концепција. 

Реализацијата* на целите и задачите на развој-
ната политика претпоставува: 

Остварување на постабилни односи и движења 
во стопанството и на пазарот, помирно движење на 
цените и трошоците на животот,, поусогласени од-
носи на цените, движење на сите видови на по-
трошувачка во рамките на реалниот пораст на про-
изводствено и отстранување на причините и поја-
вите на неликвидност и загуби. 

Работниот човек, здружен во своите самоуправ-
ни заедници, уште понепосредно да одлучува за 
проширувањето на материјалната основа на сво-
јот труд; да се забрза процесот на интензификација 
и модернизација на стопанисувањето, да се даде 
нагласок врз осовременувањето на организацијата 
на работењето; поинтензивно да се вклопува обра-
зованието и науката во согледувањето и реали-
зацијата на развојните потреби; да се обезбедува 
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натамошен развој на општествените дејности како 
суштествена компонента на .целокупниот опште-
ствен пораст. 

Да продолжи политиката на порамномерен еко-
номски развој на Републиката и политиката на 
помагаше на недоволно развиените краишта во Ре-
публиката. 

Ќе продолжи и спроведувањето на концептот 
за општонародна одбрана, како фактор за зачу-
вување на националниот и територијалниот инте-
гритет. Развојот на општонародната одбрана треба 
да обезбеди во прв ред доградување и консолиди-
рање на територијалната одбрана на цивилната за-
штита и создавање на трајни материјални и други 
услови за посеетрана побрза реализација на подго-
товките на сите компоненти на системот на оп-
штонародна одбрана. Остварувањето на целите и 
задачите на општонародната одбрана претпоставу-
ва целосна ангажираност и координирана акција 
на општествено-политичките заедници, организа-
циите на здружен труд и нивните асоцијации. 

ПОЛИТИКА НА ОСТВАРУВАЊЕ ПОБРЗ РАЗВОЈ 

1. Динамика на развојот и структурни промени во 
стопанството 

1. Динамиката на идниот развој треба да обез-
беди пораст на општествениот производ по средна 
стапка на годишен пораст од околу 9,2%. Од тоа во 
општественото стопанство околу 10,6%. 

Реализацијата на ваквата динамика на разво-
јот на стопанството бара постабилни односи на 
пазарот и наедно ќе претставува суштествена прет-
поставка за стабилност на општествениот и поли-
тичкиот живот и ќе има решавачка улога за по-
добрување на материјалните, културните и соци-
јалните услови за животот на луѓето. Тоа едновре-
мено ќе биде услов да се обезбеди целосно з а б о -
лување на прираетот на активното население и да 
се намали степенот на разликите во развиеноста 
во однос на средната развиеност на Југославија. 

Индустријата, со оглед на нејзиното значење 
за формирањето на вкупната стапка на пораст на 
општествениот производ, и во периодот до 1975 го-
дина ќе претставува значаен фактор за реализа-
ција на политиката за подинамичен развој. 

Истовремено, значајно место ќе има и разво-
јот на земјоделството и на другите дејности на 
стопанството. 

Општествениот производ во индустријата треба 
да биде зголемен со средна стапка на годишен 
пораст од околу 12,5%, а во земјоделството од око-
лу 4,5%. 

Развитокот на трговијата, угостителството, соо-
браќајот, градежништвото, занаетчиството и станбе-
но-комуналното стопанство треба да се остварува 
со динамика на пораст на општествениот производ 
по стапка од околу 8 до 10,5% средно годишно и 
со тоа да ја обезбеди нужната функционалност на 
вкупната структура на стопанството. 

Реализацијата на предвидената динамика во 
својата основа тргнува од целта да обезбеди поза-
брзан развој на СР Македонија од средниот за це-
лата земја и врз таа основа при повисок степен на 
развиеност да ги смали и разликите во степенот 
на развиеноста за околу 2 индексни поена. 

Истовремено, тоа ќе значи обезбедување на 
континуитет на досегашниот развиток и стратеш-
ка основа за подолгорочна концепција на интензи-
вен и комплементарен развој на стопанството на 
Социјалистичка Република Македонија во целина. 
На тоа упатуваат сите досега извршени истражу-
вања, според кои развојот на СР Македонија ќе 
треба да се остварува во условнана реализација на 
интензивен развој не само во периодот од 1971 до 
1975 година, туку и за подолг период од десет до 
петнаесет години. 

Доколку реперкусиите на мерките на стабили-
зационата политика бидат повисоки од оние што 
се согледувани и ќе настапат дури понеповолни 
околности, динамиката на развојот може да биде 

и пониска. Во такви услови развитокот може да 
се остварува со динамика на пораст на општестве-
ниот производ од 8,0%. Веќе оваа динамика ќе 
предизвика проблеми во активирањето на населе-
нието, движењето на животниот стандард, намалу-
вањето на релативните разлики на економската 
развиеност и ефикасност на стопанисувањето. 

2. Давајќи му посебен нагласок на динамични-
от развиток на- стопанството како на решавачки 
фактор за реализација на идната развојна поли-
тика, подеднакво ќе биде нужно да се обезбедат 
и позначајни поместувања во структурата на сто-
панството. 

Учеството на индустријата во вкупното произ-
водство би требало да се зголеми од 27,8%, колку 
што изнесуваше во 1970 година, на 35,8% во 1975 
година. 

Учеството на земјоделското производство, и по-
крај зголемување обемот за 25%, би се свело на 
околу 22,2%. 

Другите области на стопанството би учествува-
ле приближно со околу 42%. Во овие рамки трго-
вијата, заедно со туристичкото стопанство, ќе до-
бие позначајно место и во формирањето на оп-
штествениот производ ќе достигне учество од 19,0°/о. 

Сообраќајот, занаетчиството и станбено-кому-
налното стопанство на повисок степен на развие-
ност ќе го задржат сегашното учество, што е услов 
да се обезбеди и потребната функционалност на 
стопанската структура. 

2. Производствена ориентација и предвиден развој 

1. Производствената ориентација според пред-
видувањата на стопанството и општествениот инте-
рес во Републиката ќе биде насочена кон: 

а) остварување на натамошни структурни про-
мени внатре во стопанските дејности по гранки и 
производни групации. 

Во^ оваа насока во индустријата понагласено 
место ќе добие производството на основните метали, 
хемиската индустрија и производството од метало-
преработувачката и електроиндустријата. Учество-
то на овие производни комплекси ќе се зголеми 
од околу 28% на околу 44°/<к 

Проширувањето на структурата на индустри-
ското производство со производство од металопре-
работувачќата и електроиндустријата ќе биде ус-
лов не само да се надминат проблемите сврзани со 
создавањето на поразвиена индустриска структу-
ра, туку и да се обезбеди континуитет во дина-
мичниот пораст на индустриското производство. Ова 
се налага особено ако се има во предвид денеш-
ното високо учество на производствениот конплекс 
на текстил, кожа и гума и тутунското стопанство 
на кое отпаѓа близу една третина од индустриското 
производство и кои во идните години до 1975 и 
подоцна реално не можат да обезбедат таков по-
раст кој и е потребен на Републиката. Потегот на 
овој план ќе биде од витално значење и тоа ќе 
треба да добие максимална реализација. Разво-
јот на овој индустриски комплекс, покрај него-
вото пошироко значење за стопанската структура, 
ќе треба да отвори процес и за темелна селекција 
во сегашната структура. 

Производството на основните метали кое во 
наредниот период ќе има поведен СКОК ќе се пот-
пира врз благовременото довршување и активира-
ње на објектите што се во градба и врз реали-
зација на нови покрупни инвестициони зафати за 
производство на никел, бакар, манган и други обо-
ени метали. Доведувањето на овој индустриски 
комплекс на осетно повисоко ниво на развиеност и 
учество во структурата на индустријата дава ос-
нова за подобро снабдување на стопанството со по-
требните суровини од домашни извори, создавање 
на јак и траен извозен потенцијал во Републи-
ката и основа за ангажирање на значајни средства 
од странство. 

Производствената ориентација во земјоделство-
то, во својата стратегија ќе се потпира врз мак-
симална валоризација на досегашните вложувања 
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особено во изградбата на мелиоративните системи 
за наводнување и поголемо искористување на спе-
цифичните услови во' Републиката, а наедно ќе би-
де насочена во правец на позабрзана промена на 
структурата на земјоделското производство и осет-
но зголемување на обемот на производството. 

Доминантно место во развојот на земјоделство-
то ќе има сточарството, посебно говедарството. За-
ради побрз развој на сточарството, .соодветно ќе се 
зголемува и производството на крмните култури. 
Во поледелството производствената ориентација ќе 
биде насочена, освен тоа, кон замена на екстензив-
ните сорти на жита со високодоходни култури како 
што се оризот, индустриските и градинарските кул-
тури. 

Во остварувањето на оваа производствена ори-
ентација од посебно значење, ќе биде и интен-
зификацијата на производството на индивидуал-
ните земјоделски стопанства. 

б) Од гледиштето на динамиката и оствару-
вањето на поразвиена индустриска структура на-
гласено место ќе има и развојот на индустријата на 
неметали, градежен материјал и и н д у с т р и ј а за 
преработка на земјоделски производи, особено ин-
дустријата на месо и преработката на шеќер, мае-
лодајни семиња, овошје и градинарски култури. 

Развојот во овие индустриски комплекси, по ин-
тензитет и ориентација, треба да обезбеди макси-
мално намирување на потребите од градежен ма-
теријал, кој и во наредниот период ќе биде во по-
стојан пораст, како и оптимално прифаќање и пре-
работка на стоковните вишоци на земјоделски про-
изводи кои во периодот до 1975 година ќе бидат 
осетно повисоки. 

в) Енергетиката, која во структурата на инду-
стријата крајно заостанува по обем и видови, во 
периодот до 1975 година ќе биде еден од л и м е н и -
те фактори. За надминување на овој структурен 
проблем на стопанството нужно ќе мора благовре-
мено да се вложуваат напори за радикално мену-
вање на сегашната положба. 

Напоредно со ова ќе се вложат напори за раз-
вој и на другата крупна стопанска инфраструк-
тура. 

г) Со оглед на високото место што го зазема 
индустријата на текстил и кожа и тутунската ин-
дустрија, развојот на овој вид производство и на-
таму ќе биде од посебно значење. 

При поблага динамика на пораст, тежиштето 
на развојот во овие гранки ќе биде насочена пред 
се кон забрзана измена на техничко-технолошкиот 
процес и порадикална измена на структурата на 
производството. 

2. Потпирајќи се врз предвидувањата на орга-
низациите на здружениот труд, врз инвестиционата 
програма која е во реализација и редовно оствару-
вање на предвидените инвестициони вложувања, 
во стопанството ќе се постигнат видни резултати 
во зголемувањето на нивото на производството. 

Во црната металургија ќе се достигне капаци-
тет на производството од над 900 илјади тони суров 
челик и околу 1150 илјади тони валавнички про-
изводи. Врз таа основа во 1975 година ќе . се оства-
ри производство од 650 илјади тони челик и сто-
ковно производство од 950 илјади тони валавнички 
производи. Истовремено развојот ќе биде насочен 
кон натамошно проширување на капацитетите од 
примарните фази и оптимализација на производ-
ството. 

Производството на оловоцинковата руда во 1975 
година ќе достигне ниво од над еден милион тони 
и околу 118,0 илјади тони концентрат^ Производ-
ството на олово и цинк-метал се предвидува да 
достигне околу 75 илјади тони. Поосетно ќе биде 
зголемено и производството на феролегури. 

Во металската и електроиндустријата поосетно 
ќе се развие производството на делови и возила 
како придружио производство на автомобилската 
индустрија во земјата и странство, ќе се прошири 
производството на фрижидери, производството на 
машини и уреди за услужното стопанство, на уре-
ди на термичката и аеротермичката техника, кон-

струкции за процесната индустрија, на производ-
ството на материјали за вградување, особено на 
елементи за електронската и телекомуникационата 
техника, како и на изолирани спроводници. Поз-
начајно ќе се прошири и преработката на лимови 
во профили, цевки, пластифицирани лимови, на 
профил прани алуминиумон производи и на про-
изводството за доработка на оловото и цинкот, ме-
талот во легури, жица, цевки, акумулатори и 
слично. 

Во хемиската индустрија тежиштето ќе биде 
дадено на проширување на производството на син-
тетички влакна со полиестерско влакно, заокружу-
вање на капацитетите за производство на полови-
нил хлорид и половинил ацетат и проширување на 
преработувачката на пластични маси. Се очекува 
зголемено производство и ка ј готовите лекови, хе-
микалии, диазокоп хартија, козметички препарати, 
производство на ветеринарски препарати и суви 
екстракти. Освен тоа, производството ќе се про-
шири и со сулфурна киселина и нејзина прера-
ботка. 

Производството на неметални руди ќе се зго-
леми на околу 1,1 милион тони и нивната прера-
ботка ќе се интензивира. Во стакларската инду-
стрија производството на амбалажно стакло ќе се 
зголеми над 57 илјади тони и значително ќе се 
прошири производството на стаклени влакна и 
други високовредни стакларски производи. Со усво-
јување на повеќе нови производи значително ќе се 
прошири асортиманот и обемот на производството 
и во индустријата за огноотпорни материјали. Во 
керамичката индустрија, производството. на кера-
мика за домаќинствата ќе достигне над 6.500 тони 
и керамиката за градежништвото речиси 48 илја-
ди тони. Производството на цемент ќе достигне над 
милион тони, а на глинените производи над 230 ми-
лиони парчиња. 

Во текстилната индустрија учеството на висо-
кодоработените производи во вкупното производ-
ство ќе се зголеми од 35%, колку што изнесува-
ше во 1970 година, на околу 55% во 1975 година. 
Тоа ќе се постигне со засилена модернизација и 
оптимализација на предилничките, облагородувач-
ките, трикотажните . и конфекциските капацитети, 
со рационализација во технологијата, поголема суп-
ституција на природните влакна со домашни хе-
миски влакна, воспоставување на поцврста инте-
грациона соработка меѓу организациите на здру-
жениот труд и зголемен извоз на странските пазари. 

Во кожарско-чевларската индустрија подина-
мичен пораст ќе има производството на чевли, ко-
жа и крзнена облека, синтетска кожа, и други фи-
нални производи. Производството на чевли во 1975 
година ќе достигне над 2,5 милиони чифта чевли. 

Во тутунското стопанство тежиштето ќе биде 
врз стабилизирањето на производството на суров 
тутун и позабрзано ширење на преработките од 
тутун. Со делумната сортна и типска преориента-
ција на тутунот, производството на крупнолисен 
тутун ќе достигне најмалку 13% од вкупното про-
изводство. Ќе се модернизира примарното произ-
водство, вклучително и поборбената обработка и 
подготовката на тутунот за откуп. 

Во наредниот период ^динамичен развој се 
очекува на сточарството, а особено на говедарство-
то и свињарството. Се оценува вкупното производ-
ство на месо да се зголеми од 21 илјада на околу 
30 илјади тони, на млекото од 95 на околу 140 
мил. литри и на јајца од 216 на околу 420—450 мил. 
парчиња. 

Промените во сеидбената структура, до кои би 
дошло во наредниот период и натамошното подо-
брување на агротехниката, ќе овозможат осетно зго-
лемување на производството на интензивните по-
леделски култури. Производството на сончогледот, 
шеќерната репка и памукот речиси двојно би се 
зголемило, на оризот за околу 40%, на тутунот за 
околу 14°/о, а на крмните култури за околу 67% 
ити. До 1975 година се очекува обемот на производ-
ството да достигне: на пченицата околу 310 илјади 
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тони, на оризот околу 45, тутунот 28, памукот 20, 
сончогледот 30, шеќерната репка ЗОО и на зелен-
чукот околу 560 илјади тони. 

Обемот на овоштарското и лозарското произ-
водство делумно е определен со подигањето на на-
сади во претходниот период, но и понатаму ќе се 
прошируваат капацитетите. Во општествениот сек-
тор во периодот до 1975 година ќе се подигнат око-
лу 2000—3000 ха овошни насади и 3000—4000 ха лоз-
ја со поголема ориентација кон интензивни насади 
со висококвалитетни видови и сорти, интересни за 
пазарот. До 1975 година се предвидува вкупното 
производство на овошје да се зголеми на околу 180, 
а на грозјето на околу 220 илјади тони. 

Во рид ско-пл атинските подрачја производстве-
ната ориентација ќе биде насочена кон побрз раз-
вој на сточарството особено на овчарство™ и го-
ведарството, потоа на овоштарството, посебно на 
производството на ореви и соодветно ситн)о овош-
је. Од по лед е леќите култури поголемо значење за 
овие подрачја ќе имаат компирот, тутунот, сончо-
глед от и крмните растенија. 

Во шумарството, обемот на сената се предви-
дува да биде зголемен од 670 илјади м3 на 850 м3. 
Тоа ќе обезбеди повисок интензитет на сените и 
ќе се остварува со зголемено учество на инду-
стриско-техничко то дрво. 

Развојот на шумарството ќе се остварува со 
натамошна изградба на шумски комуникации и ме-
ханоопременост, забрзано јакнење на шумскиот 
фонд со постојани и поинтензивни одредувачки 
мерки, пошумување на голини и подигање на план-
тажи и интензивни култури. 

Во предвидениот развој на туризмот во 1975 
година се очекува да се остварат околу 2.400 ил-
јади ноќевања,. при што на странски посетители от-
паѓа околу 550 илјади. Врз таа основа се очекува 
да се остварат околу 13 милиони долари и деви-
зен приход по основ на странскиот туризам. Напо-
редно со натамошниот развој на туризмот во езер-
ските места и на транзитниот туризам, во наред-
ните години ќе се оствари развој на зимско-спорт-
скиот, бањско-климатскиот, планинскиот, излетнич-
киот. туризмот на село и другите видови на тури-
зам. За остварување на очекуваниот туристички 
промет, вкупните сместувачки капацитети ќе се 
прошират за околу 10 илјади нови легла, при што 
околу една половина би отпаѓале на легла во уго-
стителските организации на здружен труд. 

Во трговијата се очекува да се прошири мре-
жата како за продажба на стандарден така и на 
специјализиран асортиман и на други современи ти-
пови и облици на продавници. Во рамките на тоа 
ќе се остварува соодветно проширување и осовре-
менување на трговската мрежа на село. Притоа 
приоритетно место и натаму ќе добие изградбата 
на магацински простор. Проширувањето на овој 
простор ќе биде на поголема територијална размес-
теност на капацитетите и ќе ја задоволи потре-
бата од рамномерно покривање на важните про-
изводствени и потрошувачки подрачја. 

3. Со развојот на енергетиката и другата круп-
на стопанска инфраструктура се очекува да бидат 
постигнати следниве резултати: 

Потрошувачката на електрична енергија во пе-
риодот до 1975 година и подоцна ќе бележи скоко-
вит пораст. Во 1975 година се предвидува таа да 
достигне 3 870 милиони киловат часови. Со опти-
мално искористување на расположливите елеКтро-
извори, заедно со договорената енергија од ТЕ 
„Косово" и објектите што се во градба, ќе се обез-
беди околу 2.400 до 2.600 милиони киловат часови 
ел ектричн а енергиј а. 

За потребите на развојот предвидени со овој 
план и континуитетот на потрошувачката на елек-
трична енергија по 1975 година ќе се градат нови 
електроенергетски извори од' кои до крајот на 1975 
година треба да се изградат електроенергетски из-
вори за производство на 1.200 до 1.400 милиони ки-
ловат часови електрична енепгија. Дел од потре-
бите, особено оние до 1974 и 1975 година, нужно ќе 
треба да се намируваат од другите електросистеми 
во земјата. 

Истовремено ќе се остварува проширување и на 
високонапонската мрежа. 

Во врска со обезбедувањето на потребните ко-
личества нафтени деривати, ќе се изгради поширок 
и поразвиен дистрибутивен систем. Во овие рамки 
ќе дојде до проширување бројот на приклучоците 
на веќе изградениот гасовод, набавка на цистерни, 
изградба на складиштен простор и повеќе пумпни 
станици. 

Во овој период се очекува да започне изград-
бата на капацитети на индустријата на нафта, 

Во железничкиот сообраќај со оспособувањето 
на линиите за поголем осовински притисок и про-
пусна^ моќ и со завршувањето на електрификаци-
јата ќе се овозможи и измена на структурата на 
влечата. Во овој период ќе дојде до целосна заме-
на на парната влеча со дизел и електрична вле-
ча, набавка на нови товарни и патнички коли со 
поголема носивост и број на седишта. 

Развојот на друмскиот сообраќај се очекува да 
беде придружен со поефикасно искористување на 
капацитетите и натамошна модернизација и про-
ширување на превозните средства и други капа-
цитети. 

Во воздушниот сообраќај ќе се изврши модер-
низација и реконструкција на постојниот аеродром 
во Скопје. 

Во периодот до 1975 година ќе продолжи из-
градбата, реконструкцијата и модернизацијата на 
капацитетите во поштенско-телеграфско-телефон-
скиот сообраќај. Ќе бидат осетно смалени такана-
речените вондоставки подрачја, а со тоа ќе се 
овозможи и доближување на непосредните корис-
ници до поштенските услуги. Бројот на телефон-
ските приклучоци ќе се зголеми за околу 52 ил-
јади броја. Капацитетите во преносниот систем се 
очекува да се зголемат за повеќе од трипати, а на-
едно да се обезбеди и поврзување на сите корис-
ници во автоматско-меѓумесниот телефонски соо-
браќај. 

Во рамките на модернизацијата и изградбата на 
патиштата ќе биде довршена модернизацијата на 
сите правци предвидени во програмата за периодот 
од 1966 до 1970 година, кои не се довршени до 
1970 година, ќе продолжи изградбата и реконструк-
цијата на западниот пат и ќе се изгради делница-
та од Башино Село до Бабуна од автопатот „Брат-
ство-единство". Покрај редовното довршување на 
модернизацијата и реконструкцијата на патиштата 
по веќе создадените обврски, модернизацијата и 
реконструкцијата се предвидува да биде прошире-
на и на други правци во досегашната патна мрежа, 
а според програмата за изградба и реконструкција 
на патната мрежа. 

Покрај тоа, ќе се остварува широка програма 
на модернизација на патиштата од IV ред кои ги 
поврзуваат околните поразвиени економски реони 
и населби, кои ги активираат туристичките места 
и местата во кои се наоѓаат позначајни споменици 
на културата и ел. За оваа цел ќе се ангажира и 
Републичкиот фонд за патишта во вид на учество 
до 30% од пресметковната вредност. 

Развојот на водостопанството, со оглед на не-
говата важност за стопанството и за населението, 
и во идниот развоен период ќе има значајно ме-
сто. Најкрупна задача во наредниот период ќе биде, 
пред се, довршувањето на хидросистемите со кои 
ќе се обезбеди наводнување на околу 70 илјади 
ха, што е мошне значајно за реализацијата на 
претпоставките за развој на земјоделството. Во овој 
период се очекува отпочнување^ и на други зафати 
за наводнување. Истовремено ќе продолжат рабо-
тите за заштита од поплави, ерозија и порои, за 
заштита на водите од загадување и за регулаци-
ја на речните корита. Ќе се поддржи и акцијата 
за решавање на проблемот на водоснабдување во 
над 340 села во кои живеат околу ЗОО илјади жи-
тели. 

Во периодот од 1971 до 1975 година ќе се из-
гради комплетен систем за заштита од градобијност. 
Со тоа ќе се обезбеди заштита на 655 илјади ха 
обработлива површина. 
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4. Во рамките на геолошко-рударските истра-
жувања и технолошките испитувања, ќе дојде до 
поголем обем на истражувања при рударските 
претпријатија кои веќе ги користат минералните 
суровини. 

Според значењето, условите на појавување и 
другите моменти, одреден акцент во истражувањето 
и натаму ќе имаат минералните суровини на ме-
талите. Во наредниот период ќе продолжат и ис-
тражувачките работи на нафта, неметалните мине-
рални суровини, мермерите и украсниот камен. 
Истовремено ќе продолжат и проспекциските рабо-
ти и изработувањето на основна геолошка карта, 
хидрогеолошка и инженерско-геолошка карта. 

3. Структурите, на инвестициите како основа на 
идната развојна политика 

1. Реализацијата на предвидениот динамичен 
пораст на производството претпоставува да се 
обезбеди и натаму висок интензитет на инвестици-
оните вложувања и позначајно да се подобри ефи-
касноста на вложувањата. Бруто инвестиционите 
вложувања во стопанството треба да учествуваат 
со околу 30,5°/о од вкупно расположливите сред-
ства за финална потрошувачка. 

2. Во рамките на вкупно очекуваните инвести-
циони вложувања во основни средства1), стопан-
ските инвестиции се предвидува да учествуваат со 
околу 68%, а нестопанските со околу 32%. 

Тргнувајќи од задачите што се поставуваат 
пред стопанството за негово натамошно проширу-
вање, треба да се обезбеди следнава потребна 
структура на вложувањата: 

Потребна структура на инвестициони вложувања 
во општествениот сектор на стопанството 

1971—1975 
Стопански инвестиции 100.0 
Индустрија • 57.5 
Земјоделство . 14,6 
Шумарство . 0,7 
Градежништво 2,7 
Сообраќај 14,6 
Трговија и угостителство 7,9 
Занаетчиство 1,3 
Комунално стопанство 0,7 

При сегашниот степен на развиеност, СР Ма-
кедонија и натаму ќе биде упатена релативно пове-
ќе да ангажира средства за развој на индустријата 
и земјоделството во споредба^ со Југославија каде 
што вложувањата во сообраќајот и другите тер-
цијални дејности и натаму ќе заземаат значајно 
место. 

Во структурата на вложувањата по дејности 
ќе дојде до осетни поместувања и внатре по гран-
ки и групации. 

Во индустријата, учеството на вложувањата во 
енергетиката и натаму ќе биде значајно, бидејќи 
нашата Република ќе мора да се ангажира во ре-
шавањето на проблемот за обезбедување на зна-
чајно ново количество на електрична енергија и 
друг вид енергија. Во идните години ќе се ангажи-
раат значајни средства и за развој на црната, а осо-
бено за обоената металургија. 

Истовремено, осетно ќе се зголеми учеството на 
инвестициите во другите гранки на инду етри јата, 
а посебно на металската индустрија, електроин-
дустријата, хемиската, дрвната, производството на 
градежен материјал и прехранбената индустрија. Во 
овие рамки тежиштето на инвестиционите вложува-
ња ќе биде ставено на модернизација, реконструк-
ција и економска оптимализација на постојното 
стопанство. 

Инвестициите во земјоделството, покрај довр-
шувањето на мелиоративните системи според За-
конот, во обнова ќе треба да бидат насочени кон 

Заедно со средствата на граѓаните 

зафати што ќе обезбедат позабрзано менување на 
структурата на земјоделското производство, макси-
мално ефектуирање на изградените мелиоративни 
системи и осетно поголема финализација на земјо-
делските производи. Во овие рамки се цени дека 
ќе се јави потреба од натамошно проширување и 
изградба на нови сточарски фарми, оранжерии, 
определено зголемување на машинскиот парк, по-
дигање на овошни и лозови насади, рибници и 
друго. 

Кон крајот на овој период се очекува да от-
почнат и нови инвестициони зафати за наводну-
вање. 

Во шумарството преку инвестиционите вло-
жувања и натаму ќе се остварува политика на по-
шумување, одгледување и заштита на шумите ка-
ко и изградба на шумски комуникации. 

Инвестиционите зафати во сообраќајот се пред-
видува да обезбедат натамошен капитален ремонт 
на најоптоварените пруги, оспособување на линии-
те со сигнално-сигурносни уреди, модернизација и 
проширување на превозните и влечните капаците-
ти, механизирање на транспортните манипулации 
особено при утоварот и истоварот на стоките, како 
и проширување на мрежата на железничките 
пруги. Во натамошниот развој на ПТТ сообраќајот 
доминантно место и натаму ќе имаат вложувањата 
за развој на телефонскиот сообраќај. 

Значаен дел од инвестициите ќе биде ангажи-
ран и за модернизација на патиштата. 

Во областа на трговијата понагласено место ќе 
добијат инвестициите за проширување на малцин-
скиот простор, а во туризмот сместувачките капа-
цитети. 

3. Средствата потребни за идниот развиток спо-
ред изворите на формирање се предвидува да се 
обезбедат: од средствата на организациите на здру-
жен труд околу 25%; од средствата на банките око-
лу 20%; од средствата на федерацијата за извр-
шување на обврските создадени од порано и од 
други средства на општествено-политичките заед-
ници 5%; од Сојузниот фонд за кредитирање на 
недоволно развиените републики и покраини околу 
30% и од други извори од земјата и од странство 
20% од вкупно потребните средства. 

Ценејќи ги расположливите средства, особено 
состојбата дека значаен дел од идните потреби во 
инвестирањето ќе треба и понатаму да се обезбеду-
ва преќу ангажирање на додатна акумулација, 
проблемот на ефикасноста на инвестиционите вло-
жувања и релативно поголемото ангажирање на 
сопствени средства ќе станат изразито важни фак-
тори во идниот развој и од резултатите во оваа 
смисла ќе зависи оптималног© решавање на по-
требите. 

Средствата што %>еба да бидат ангажирани од 
други извори ќе треба да се потпираат врз про-
ширено користење на странски кредити и заеднич-
ки вложувања, ангажирање на додатни средства 
од други организации на здружен труд во земјата, 
користење на комерцијални кредити и други фор-
ми. Привлекувањето на додатни средства за Соци-
јалистичка Република Македонија ќе претставува 
многу важен и лимитен фактор. 

Воведувањето на стимулативни мерки за насо-
чување на дел од средствата на странските креди-
ти во недоволно развиените републики и покраи-
ни ќе претставува општ услов за вака високо ан-
гажирање на додатни средства. Тоа претпоставува 
и поголема сопствена деловност. 

При дадената положба изградбата на новите 
покрупни капацитети во стопанството, особено ин-
вестиционите зафати од обоената и црната мета-
лургија, енергетиката, сообраќајот и новите по-
крупни мелиоративни системи ќе се потпира врз 

* понагласено ангажирање на странски средства. 
4. Очекуваниот подинамичен развој на стопан-

ството ќе создаде услови да се издвојат значајни 
средства за инвестиции и во нестопански дејности. 

Покрај средствата на организациите на здру-
жен труд, во периодот по 1970 година се смета на 
средства за инвестиции во нестопанството и од 
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други извори. Меѓу овие и понатаму се смета на 
средствата што ќе се формираат преку општестве-
ните фондови и буџетите на општините и на Репуб-
ликата и деловните банки. 

4. Интензификација на стопанисувањето 

1. Динамичниот развој на стопанството и ната-
му ќе се остварува со доминантно учество на про-
дуктивноста на трудот. Учеството на продуктив-
носта на трудот во очекуваниот пораст на произ-
водството во општественото стопанство се очекува 
да изнесува околу 60%. а учеството на порастот на 
запосленоста околу 40%. При вака очекувани сраз-
мери, продуктивноста на трудот би се зголемила 
со средна стапка на годишен пораст од 6,1°/о, а за-
доел еноста во општественото стопанство по стапка 
од 4,2%. 

2. Остварувањето на предвидениот пораст на 
производството во општествениот сектор на сто-
панството со стапка од 10,6%, претпоставува да се 
обезбеди пораст на основните средства за околу 
52% или средно годишно со стапка од 8,8°/о. Исто-
времено треба да се оствари подобрување на ефи-
касноста на користењето на средствата во функ-
ција за околу 8 или средно годишно за 1,6°/». 

Целосното и ефикасно користење на матери-
јалните фактори на производството ќе има суште-
ствено значење. Врз оваа основа треба да се по-
стигнат оптимално можни резултати во производ-
ството, зголемување на акумулативноста, смалува-
ње на трошоците на производството и слично. 

Тоа претпоставува производството да биде ор-
ганизирано во релативно уште појаки работни ор-
ганизации, проширени форми на деловна соработ-
ка и интеграција како и да се остварува со при-
мена на далеку посовремени средства, повисоко 
ниво на воведена техника *и технологија, автомати-
зација на орудијата за работа и механизација на 
трудот. 

Преку скратување на роковите на изградба и 
измена на структурата на вложувањата се пред-
видува да се зголеми и ефикасноста на инвестици-
оните вложувања. 

3. Стоковниот промет во наредниот период се 
повеќе ќе станува активен Фактор на производ-
ството. Врз таа основа ќе треба да се обезбеди по-
з а б р з а н циркулација и реализација на стоките, 
да се влијае врз обемот и асортиманот на произ-
водството, врз движењата на залихите и цените 
и врз другите фактори значајни за процесот на оп-
штествената репродукција. Со подобрување на ор-
ганизацијата на прометот, посебно на прометот со 
земјо дел еко-прехранбени производи, 'треба да се 
постигне континуирано задоволување на побару-
вачката и стабилизација на движењата на пазарот. 

5. Наука, образование и култура 

1. Проширувањето на научноистражувачката 
дејност во наредниот период ќе претставува услов 
за забрзан развој на стопанството, понагласена ин-
тензификанита во стопанисувањето, зголемување на 
продуктивноста на трудот и за поголемо вклучува-
ње во меѓународната размена. 

Досегашните достигања во научно-истражувач-
ката работа претставуваат основа за нејзината на-
тамошна афирмација, како непосреден производ-
ствен фактор во стопанството и другите ^ п р о и з -
водствени дејности. 

Поцврсто поврзување на научноистражувачка-
та работа со производството и другите општестве-
ни дејности ќе претставува еден од суштествените* 
услови за развој на науката, за ориентација 
во истражувањата и за поврзување со светските 
достигања во науката и технологијата. 

Врз таа основа научно-истражувачката дејност 
ќе биде понагласено" насочена кон апликативните 
и развојните истражувања, како и кон стимулира-
ње на пронаоѓаштвото. 

Научноистражувачката работа ќе биде насоче-
на и кон потребите за фундаментални истражу-
вања, како и посестрано изучување и афирмирање 
на македонската национална култура и историја. 
Се поголемо значење ќе имаат и истражувањата 
на полето на егзактните, општествените и хумани-
тарните науки, чии резултати претставуваат дел од 
општата надградба и придонес на нашиот културен 
фонд. 

Научните истражувања ќе бидат насочени, пред 
се, кон главните правци на развојот на Републи-
ката. Тие ќе се програмираат за подолг период и 
ќе се избегнува паралелизмот во истражувањата, а 
со окрупнување и интеграција на научните орга-
низации ќе се изврши и порационална поделба на 
научната работа. Во овој правец ќе треба да се по-
стигне поголема координација во научната работа 
меѓу универзитетските и другите научно-истражу-
вачки институти и научно-истражувачката развој-
на дејност во стопанството и другите општествени 
дејности. Особено значајна улога ќе има Универзи-
тетот „Кирил и Методиј", Академијата на науките 
и уметностите, научните асоцијации и културните 
установи. 

Во наредниот период исто така ќе продолжи 
политиката на користење и примена на техничките 
и технолошките достигања во земјата и странство. 

Меѓу научно-истражувачките институции во 
Републиката треба да се создаде помодерен систем 
на научни информации и документација, кој би се 
вклучил во системот на научни информации во зем-
јата и странство. 

Во наредниот период треба да се направи кру-
пен чекор во подготвувањето на научноистражу-
вачки подмладок и во техничкото опремување на 
научно-истражувачките институти. 

Вкупните средства за научноистражувачката 
работа во 1975 година.ќе достигнат близу 1,6°/о од 
народниот доход. Тоа претпоставува да се зголеми 
непосредното финансирање на научноистражувач-
ката работа од страна на организациите на здру-
жениот труд. Бројот на истражувачкиот кадар во 
научно-истражувачките и развојните организации 
се предвидува дека ќе се зголеми од 570 во 1970 
на 800 во 1975 година. 

Општествените напори ќе се насочуваат кон 
подготвување на научни, педагошки и стручни 
кадри оспособени за примена на иновациите во но-
вата технологија во наставно-воспитниот процес, 
при што посебно внимание ќе се посвети на вос-
питната функција, особено на марксистичкото обра-
зование кое во целост се изразува како нејзин 
интегрален дел. 

2. Ефикасниот развој на образовно-воспитната 
дејност и подигање на културното ниво на населе-
нието преку перманентното образование и натаму 
ќе претставува значајна компонента на нашата ид-
на развојна политика. 

Тежиштето на политиката на развојот на обра-
зованието ќе биде насочено кон издигање на обра-
зованието и културното ниво на населението, посеб-
но на активното, кон подигање на степенот на оп-
фатеноста на децата во училиштата и кон созда-
вање на услови за поголема достапност на обра-
зованието и воспитувањето на сите граѓани. 

Во предучилишното образование се предвидува 
дека ќе дојде до проширување на мрежата на уста-
новите и облиците на предучилишно воспитување. 

Политиката во основното образование со по-
добрување на ефикасноста на школувањето и сма-
лување на осипувањето на учениците ќе треба да * 
обезбеди порадикално зголемување на процентот 
на завршување на полно основно образование, како 
основен предуслов за зголемување на опфатеноста 
на децата. 

Политиката на средното образование, покрај 
зголемувањето на опфатеноста на генерациите во 
основа ќе биде насочена кон преструктуирање на 
мрежата и содржината на наставата во согласност 
со промените што настануваат во стопанството и 
нестопанските дејности, како и кон подобрување на 
материјалната опременост на наставно-воспитниот 
процес. 
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Натамошниот развој на високото школство ќе 
биде придружен со преструктуирање и поголема 
ориентација кон проширување на техничките на-
уки. 

Со политиката за развој на науката, образо-
ванието и културата во наредниот период ќе се 
обезбедуваат услови за ублажување на регионал-
ните разлики во согласност со веќе поставените 
цели. Во таа смисла ќе се проучат можностите и 
целисходноста за дисперзија на одделни високо-
школска и други институции во другите центри на 
Републиката и на Собранието ќе му се поднесе из-
вештај, и ќе се поддржува практиката за развој 
на научно-истражувачката дејност во поголемите 
производни организации во внатрешноста. 

Во рамките на високото образование ќе дојде 
и до проширување на постдипломските студии, ка-
ко и до програмско усогласување меѓу вториот и 
третиот степен на студии. Реформата во високото 
образование ќе бара поголем степен на организаци-
оно и материјално поврзување на школството со 
стопанството, научните и другите општествени деј-
ности за осовременување на програмата и мето-
дот во наставата. 

Работните луѓе во организациите на здруже-
ниот труд ќе бидат носители на општествената по-
литика во областа на образованието, со што сис-
темот и содржината на образованието се повеќе 
ќе се доведуваат во согласност со стопанскиот и 
општествениот развој. Врз такви основи ќе се вр-
шат соодветни промени во поставеноста и финан-
сирањето на образованието. 'Односите меѓу образо-
ванието и другите сфери на општествениот труд и 
врз таа основа остварувањето на доходот на овие 
дејности ќе се засновува врз општествени договори 
и самоуправни спогодби. 

Тоа ќе биде услов системот на образованието 
и воспитувањето да биде поефикасен и подобро 
приспособен кон современите потреби и да обез-
беди изградување на такви профили кои ќе бидат 
во можност со своите техничко-математички и дру-
ги знаења да го понесат товарот и одговорноста на 
ерата на автоматизацијата и компјутеризацијата, 
натамошните индустриски преобраз би на целокуп-
ното стопанство, хемизацијата и другите перспек-
тивни процеси. 

Со развојот на училишната мрежа во 1975 го-
дина во училиштата на основното образование ќе 
треба да се овозможи школување на околу 280 
илјади ученици, во училиштата на средното обра-
зование околу 67 илјади, а на високите и вишите 
школи околу 23 илјади студенти. Преку подобру-
вање на квалитетот на наставата и зголемување на 
ефикасноста на завршувањето на училиштето во 
периодот од 1971 до 1975 година со основно обра-
зование треба да се здобијат околу 123 илјади лица, 
со средно 70 а со високо и вишо образование око-
лу 13 илјади лица. 

Процесот на перманентно™ образование на на-
селението ќе се обезбеди преку натамошен развој 
на соодветните институции-центрите во организа-
циите на здружениот труд, заводите за заложу-
вање, работничките и народните универзитети и 
особено преку поадекватно вклучување на училиш-
тата и високото школство во овој систем на образо-
вание. 

За остварување на оваа политика средствата за 
финансирање на редовната дејност на образова-
нието во 1975 година ќе достигнат 6,6% од наци-
оналниот доход. 

3. Тргнувајќи од посебното и се поголемо зна-
чење на културата за општиот стопански и опште-
ствен развој, за сестран развој на човековата лич-
ност, афирмација на нацијата и похумани меѓусеб-
ни односи, ќе се создаваат оптимални услови за 
развој на културното творештво и за ширење на 
културните активности. Притоа посебно ќе се пот-
тикнуваат одредени активности за културниот раз-
вој на селото. 

Основни носители на натамошниот развој и на 
финансирањето на културните дејности ќе бидат 
работните луѓе во организациите на здружениот 

труд, интересните заедници и другите облици на 
самоуправно поврзување и интегрирање, а преку 
општествено и самоуправно договарање. 

Врз таа основа ќе се обезбеди постојано зго-
лемување на материјалната основа, ќе се интен-
зивира развитокот на масовната култура и на врв-
ното творештво и ќе се обезбеди натамошна афир-
мација и развиток на културната дејност. Посеб-
но внимание ќе им се посвети на дејностите кои 
по својата програмска ориентација имаат пошироко 
општествено значење. 

Покренатата акција за изградба на 25 спомен 
домови на културата во сите поголеми места во 
Републиката ќе продолжи и тоа ќе овозможи раз-
вивање на поинтензивен културен и општествен 
живот. Посебно значење ќе има и изградбата на 
Македонскиот народен театар и Театарот на ал-
банската и турската народност во Скопје, натамош-
ното ширење и заокружување физиономијата на 
радио и телевизиската мрежа со воведување на 
втора програма, и подготовките за емитување на 
телевизиска програма во бои како и завршувањето 
на првата фаза од изградбата на радиотелевизи-
скиот дом. 

Ќе продолжи политиката и ќе се создадат ус-
лови за проширена заштита, конзервација, рестав-
рација и презентација на поголем број движни и 
недвижни споменици на културата, како и на 
музејските експонати и добра. 

Исто така ќе продолжи и спомен одбележува-
њето на личности и настани од нашето историско 
минато. Комплексната заштита на природата ќе 
зазема позначајно место. 

Културната соработка со странство во основа 
ќе биде насочена кон акции што се од поширок ре-
публички и национален интерес, а кои ги надми-
нуваат можностите и интересите на одделни инсти-
туции и здруженија. 

Со порастот на личниот и општествениот стан-
дард се создаваат услови во идните години и на-
таму да биде остварена релативно интензивна из-
давачка дејност. Се предвидува' да биде зголемен 
бројот на насловите и тиражот. 

До 1975 година ќе се остварува натамошната 
стабилизација, осовременување и модернизација на 
постојната мрежа на театрите, архивите и музеите. 
Развојот на библиотечната мрежа се предвидува да 
биде остварен со натамошно отварање на клонови 
во градовите и селата, поголема примена на под-
вижни библиотеки и изградба на згради на депо-
з и т и т е . библиотеки. Книжниот фонд на библиоте-
ките се предвидува да биде зголемен за близу два 
пати. 

Во наредниот период се очекува да биде оства-
рен и натамошен развој на кино-мрежата и произ-
водството на филмови. 

Развојот на физичката култура ќе треба да до-
бие поголемо место во идната политика. Тој во 
основа ќе биде насочен кон зацврстување на по-
стојните организации за физичка култура, ната-
мошно проширување на мрежата на основните ор-
ганизации и спортските дисциплини и кон соз-
давање на осетно поголема површина на фискул-
турни објекти. На овој план се предвидува да дој-
де до уште поголема опфатениот на генерациите 
од детска и младинска возраст, зголемување на 
учеството на жените во активноста на фискултур-
ните организации, проширување на активноста на 
село и слично. Основни носители на натамошниот 
развиток на физичката култура се работните луѓе 
во организациите на здружениот труд, интерес-
ните заедници и другите организации на самоу-
правното поврзување и интегрирање/ За идниот раз-
вој значајно место ќе* има и изградбата на објекти 
за физичка култура од пошироко општествено зна-
чење. 

Организациите на здружениот труд, интересни-
те и општествено-политичките заедници треба се-
страно да ги поддржуваат развојните програми на 
организациите и институциите за техничка култура 
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и за техничко воспитуваше, обезбедувајќи соод-
ветни материјални и други услови за интензиви-
рање на развојот на овие дејности. 

Посебно внимание ќе му се обрне и на разви-
вањето на научно-техничката култура и работното 
творештво на децата и младината. 

в. Здравствена, детска и социјална заштита 

1. Здравствената дејност, детската и социјална-
та заштита ќе се развиваат во согласност со раз-
војот на стопанството во целина и во правец на 
понагласено учество на граѓаните во решавањето 
на проблемите од оваа област. 

Подоследното вградување на доходите односи 
во овие дејности ќе обезбеди изедначување на оп-
штествено-економската положба со другите органи-
зации на здружениот труд и ќе доведе до афирма-
ција на самоуправните општествени односи со што 
ќе се оствари повисок степен на социјална сигур-
ност и стабилност. Истовремено развојот во зна-
чајна мера ќе се темели и врз поизразената соли-
дарност на граѓаните. 

2. Во идните години ќе се зголеми стандардот 
на здравствената заштита на населението. 

Тоа особено ќе се постигне со постепено про-
ширување обемот на задолжителните видови на 
здравствена заштита утврдени со Законот за здрав-
ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита. 

Здравствената заштита ќе се остварува со по-
голема превентивна активност. 

Тоа треба да обезбеди смалување на смртно-
ста на доенчињата и малите деца, проширена здрав-
ствена заштита на трудниците, следење на здрав-
ствената состојба на учениците и студентите, сма-
лување на заразните заболувања и рано откри-
вање на масовните и хронични заболувања (ракот, 
шеќерната болест и др.). 

Напоредно ќе се унапредува и развива зашти-
тата на трудот преку откривање, спречување, лекува-
ње и рехабилитација на професионални заболува-
ња и повреди при работата како неопходна потре-
ба од осовременување на условите и унапредува-
ње на техничко-технолошкиот процес на произ-
водството. 

Врз основа на посебна програма ќе продолжи 
активноста за намалување смртноста на доенчињата 
до под 65 премили. Истовремено ќе се остварува и 
акционата програма за подобрување на санитарно-
хигиенската и епидемиолошката состојба. 

Тргнувајќи од актуелноста и проблемите на 
здравствената заштита ќе се обезбеди натамошен 
развиток и на здравствената мрежа. Особено ќе се 
забрза ширењето на амбулантско-диспанзерската 
мрежа и јакнењето на превентивните мерки во 
рамките на здравствените домови. 

Преку окрупнување и интеграција на здравстве-
ната мрежа ќе се обезбеди поголемо регионално 
поврзување на здравствените организации и дејно-
сти, а со тоа и порационална и поефикасна ор-
ганизациона поставеност. 

Бројот на медицинските работници ќе се зго-
леми и ќе биде поу согласен со потребите на здрав-
ствената заштита на- населението. 

3. Постојната положба упатува на потребата во 
наредниот период да се остварува по засилено про-
ширување и на капацитетите за детска заштита и 
врз таа основа да се овозможи поголема опфате-
ност на генерациите. Со ова, општествената заш-
тита на децата ќе добие карактер на општа орга-
низирана заштита и ќе се остварува врз заеднич-
ки усогласени програми на сите институции од ова 
подрачје. 

4. На социјалната заштита ќе и се посветува 
поголемо внимание за поефикасно решавање на 
одделни присутни проблеми. 

Посебно место ќе заземе активноста во созда-
вањето на услови за заштита, оспособување, смес-
тување и комплетната рехабилитација на лицата 
со психофизички недостатоци. 

Во решавањето на проблемите од социјалната 
заштита адекватно место ќе има и развојот на 
социјалната работа во организациите на здруже-
ниот труд во стопанството, во општествените деј-
ности и во месните заедници. 

Заштитата на децата без родителска грижа, 
покрај сместување во установи за социјална за-
штита во поголема мерка ќе се прошири и со дру-
ги форми на заштита, особено посвојување, сместу-
вање во други семејства и подобрување работата 
на старателските органи. 

Во наредниот период и натаму ќе се примену-
ва формата на доделување на постојана месечна 
помош на семејствата на жртвите на фашизмот, 
обврзниците на Југословенската Народна Армија и 
социјално необезбедените лица. 

Во областа на социјалната заштита ќе про-
должи инвестиционата активност за изградба на 
објекти со кои ќе се овозможи зголемување на 
опфатот на деца без родителска грижа, воспитно 
запуштените деца и малолетните престапници, ста-
рите и други изнемоштени лица за заштита и оспо-
собување на инвалидизираните лица, како и за нив-
но запослување под посебни услови. 

7. Политика на надворешно-економски односи 

Во наредниот период нужно ќе треба да се обез-
беди по динамичен пораст на извозот на стоки од 
порастот на. производството и со тоа да се созда-
де простор за непречен развој, оптимализација и 
користеле на капацитетите. Извозот на стоки тре-
ба да биде остварен и со поголемо учество на. сто-
ки со повисок степен на доработка. 

Се предвидува извозот на стоки просечно го- . 
дишно да се зголемува со стапка на пораст од 
околу 12%, а нестоковните приходи од околу 15%. 
При ваква динамика, извозот на стоки се предви-
дува да биде зголемен на околу 2,430 милиони ди-
нари (сметано 1 $ = 17 динари), а нестоковните при-
ходи ќе достигнат ниво од околу 570 милиони ди-
нари. Со тоа извозот на стоки би достигнал ниво 
од околу 83 долари по жител, со што би се достиг-
нало денешното ниво на извозот во целата земја. 

Динамичен фактор и носител на извозот и наѓ 
таму ќе биде индустриското производство. Најбрз 
пораст на извозот се очекува да се оствари ка ј 
производите на металурга јата, хемиската, метал-
н а т а , електроиндустријата и дрвната индустрија. 
Значајно влијание ќе има и извозот на тутун и 
производите од земјоделството. 

Во структурата на извозот на стоки и услуги ќе 
дојде до поместување во полза на натамошното 
Зголемување учеството на нестоковните приходи. 

^динамичниот пораст на извозот во рамките 
на вкупната размена ќе влијае за извесно зголему-
вање степенот на покриеност на увозот со извозот. 

Увозот на стоки ќе се движи со динамика при-
ближна на порастот на производството. Тоа ќе се 
остварува врз порационално снабдување на произ-
водството и пазарот со неопходни суровини, опре-
ма и потрошни стоки од странски пазари и пого-
лема ориентација во снабдувањето од домашни из-
вори. 

За остварување на задачите во областа на 
надворешно-трговската размена, особено во доме-
нот на извозот, неопходни се натамошни напори за 
продолжување и остварување на оние позитивни 
процеси кои во поголема мера треба да придоне-
сат за побрзо вклучување на стопанството во ме-
ѓународната размена. 

Напорите првенствено ќе бидат насочени кон 
натамошно преструктуирање на производството со 
ориентација кон повисок степен на доработка, про-
ширување на асортиманот и 'подобрување на ква-
литетот на производите, кон подобрување на кон-" 
курентската способност, поорганизирано истапува-
ње на странскиот пазар, како и остварување на 
поширока соработка со домашните и странските 
партнери. 

За остварување на задачите во доменот на над-
ворешно-трговската размена и воопшто во развојот 
на економските односи со странство позитивно ќе 
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влијаат договорно усвоените решенија на подрач-
јето на девизниот и надворешно-трговскиот ре-
жим. 

Натамошното доизградување и усогласување на 
механизмот на економските односи со странство ќе 
биде важна основа за остварување целите на раз-
војот на размената. 

Надворешно-трговските организации со повисо-
ко ниво на организираност и понепосредна поврза-
ност со производството, ќе станат позначаен фактор 
за остварување на идната зголемена размена со 
странство. Тие ќе воведат поголема специјализа-
ција, ќе спроведуваат натамошна интеграција и 
концентрација на средствата и решително ќе го 
подигаат својот кадровски состав. 

Се предвидува да се прошират формите на со-
работка со странство, така што да дојде до 
поголем израз индустриската кооперација, технич-
ко-технолошката и производно-финансиската сора-
ботка. 

Во размената со странство, извозот на конвер-
тибилното подрачје и натаму ќе има значајно место. 
Преку истражување на пазарните потреби се оче-
кува да дојде до проширување на извозот и во 
другите подрачја на' меѓународната. размена. При-
тоа, определено внимание ќе се обрне и на про-
ширувањето на размената со соседните земји. 

ПОЛИТИКА НА ЗАПОСЛУВАЊЕ 

1. Бројот на запослените во општествениот сек-
тор на стопанството и во општествените дејности 
во 1975 година ќе достигне ниво од околу 310 ил-
јади лица. Ова претпоставува бројот на зашиле-
ните средно годишно да се зголемува по стапка од 
околу 4%. 

Најголем дел од вкупно очекуваниот пораст на 
зашилените се предвидува да се оствари со проши-
рување на активноста во индустријата и во тер-
цијарните дејности. 

Преку развојот на активноста на дејностите врз 
база на личен труд, се предвидува да се активи-
раат средно годишно околу 1,6 илјади лица или 
вкупно околу 8,0 илјади лица. 

Вкупниот број на новозапослените ќе достиг-
не околу 20°/о од вкупниот број на запослените во 
општествениот сектор, што ќе придонесе за позна-
чајни промени во старосната и квалификационата 
структура на заложените. 

Реализацијата на политиката на прифаќањето 
и активирањето на целокупниот прираст на актив-
ното население и ублажување на проблемот на ли-
цата што бараат работа ќе се потпира, пред се, врз 
остварување на предвидениот динамичен пораст на 
производството и остварување на предвидената 
производствена ориентација која обезбедува поза-
брзано отворање на нови работни места. Со произ-
водствената ориентација за развој на индустријата 
осетно ќе се зголемл учеството на вложувањата во 
метал ©преработувачката и електроиндустријата, ин-
дустријата на неметали, дрвната и прехранбената 
индустрија: Понагласено место ќе има и развојот 
на терцијарните дејности,' како и развојот на ин-
тензивните гранки во земјоделството, а особено на 
сточарството и градинарство™. Истовремено ќе- про-
должи политиката на инвестициони зафати со тру-
до-интензивен карактер. Ќе се остварува и рела-
тивно интензивна станбена изградба, модернизаци-
ја на патиштата и други инвестициони зафати што, 
исто така, ќе бидат од значење за зголемување на 
запосленоста. 

Со зголемувањето на запосленоста ќе се насто-
јува да се вклучат школуваните и образовните ка-
дри преку перманентен прием на приправници, де-
мократизација на кадровската политика, доследно 
применување на институцијата конкурс и на опште-
ствените мерила и критериуми за приоритет при 
заложувањето. 

Со идниот развој, особено со поинтензивниот 
развој на терицијарните дејности ќе се создадат 
можности за поголемо запослување на жените. 

2. Постојано ќе се вложуваат напори за подо-
брување и стабилизирање на општите услови на 
стопанисување во индивидуалното земјоделство, за 
побрза урбанизација на селските населби, со нивна 
натамошна електрификација, како и ширење на 
мрежата на културни, здравствени и слични ин-
ституции, со што ќе се подобруваат општите услови 
за живот и работа на село и ќе се намалува мигра-
цијата село—град. 

3. Напоредно со воведувањето на нова техно-
логија и осовременување на организацијата на тру-
дот, организациите на здружениот труд многу по-
активно ќе пристапат и кон стручно оспособување, 
преквалификација и организирано запослување на 
релативниот вишок. На овој начин ќе се обезбедува 
поголема стабилност на работната и социјална си-
гурност на работникот. 

4. Во услови на натамошен понагласен пораст 
на работно-сиособното население, аграрната насе-
леност и се уште релативно нискиот степен на за-
пеел еност во индустријата и другите секундарни и 
терцијарни дејности на стопанството, занослување-
то во странство, нужно и во наредните години ќе 
остане една од формите на привремено активирање 
на дел од населението што бара заложување. 

Заложувањето во странство ќе се остварува со 
помирна динамика отколку во последните години. 
Истовремено ќе дојде до враќање на дел од при-
времено заложените во странство. Тоа ќе се од-
вива поорганизирано, а во рамките на политиката 
на заложување ќе се обезбедат услови и за при-
фаќање на лицата што ќе се враќаат од странство. 

ПОЛИТИКА НА РАСПРЕДЕЛБА 
НА РАСПОЛОЖИВИТЕ СРЕДСТВА 

1. Остварувањето на предвидениот динамичен 
растеж на стопанството во наредниот период ќе се 
темели врз воспоставувањето на такви односи во 
распределбата на општествениот производ кои ќе 
обезбедат постојано јакнење на акумулативната, 
репродуктивната и конкурентната способност на 
стопанството!. 

Со политиката на распределбата на општестве-
ниот производ се предвидува да се обезбеди: 

— порастот на животниот стандард да се оства-
рува во сообразност со порастот на доходот; 

— побрз пораст на акумулацијата и 
— побавен пораст на општата потрошувачка. 
2. Со соодветни системски решенија и промени 

во секундарната распределба (во системот на фи-
нансирање на општоопштествените потреби, во да-
ночниот систем и во кредитниот систем) ќе се ос-
тварува политика на релативно смалување на за-
конските и договорните обврски и јакнење на ре-
продуктивната способност на стопанството. Се пред-
видува учество на организациите на здружениот 
труд во секундарната и расподелба на општествениот 
производ да се зголеми за над четири процентни 
поена. 

Во промените во фискалната политика, ќе се 
остварува политика на порамномерно . оптоварува-
ње на стопанството и населението во финансира-
њето на општо општествените потреби. 

3. Вкупната финална потрошувачка ќе се ос-
тварува во рамките на реалните можности и распо-
ложливите средства, со ориентација на постапно 
зголемување на издвојувањата за создавање на ма-
теријални и финансиски резерви. 

Животниот стандард и во рамките на тоа по-
растот на личната потрошувачка ќе се остварува 
во сообразност со реалните резултати што ќе се 
постигнат во порастот на производството, зголему-
вањето на продуктивноста на трудот и порастот на 
националниот доход. 

Остварувањето на политиката на ова подрачје 
ќе се потпира врз оптимализацијата на внатреш-
ната распределба на доходот во организациите на 
здружениот труд, поставена врз подолгорочна ос-
нова, како интегрален дел на комплетната развој-
на политика. Таа се повеќе ќе се засновува врз оп-
штествени договори и самоуправни спогодби со кои 
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ќе се усогласуваат долгорочните интереси на раз-
војот на организациите на здружениот труд и ќе 
се обезбедува доследно да се применува принципот 
на распределбата според трудот во општествени 
размери. 

Материјалните расходи и ^стопанските инве-
стиции на органите на државната управа, кои прет-
ставуваат помал дел од општата и заедничка по-
трошувачка наредниот период ќе растат по-
бавно од порастот на другата општа и заедничка 
потрошувачка. Притоа, личните доходи на зало-
жените во органите на управата ќе се усогласуваат 
со личните доходи во стопанството. 

ПОЛИТИКА НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД 

1. Порастот на материјалната основа на оп-
штеството ќе обезбеди и натамошен пораст на жи-
вотниот стандард. 

Личната потрошувачка се предвидува да биде 
зголемена со средна стапка на годишен пораст од 
8,5%. Во овие рамки реалните лични доходи по за-
послен се предвидува да растат со средна годишна 
стапка од 6,2%. 

Политиката на формирањето и на распредел-
бата на доходот и на личните доходи ќе се оства-
рува во основните организации на здружениот труд 
врз основа на мерилата и критериумите утврдени 
во општествените договори и самоуправните спо-
годби. Распоните во личните доходи треба да бидат 
израз на вистинските резултати од трудот, при што 
за ист квантитет и квалитет на трудот треба да се 
остваруваат приближно исти лични доходи и врз 
таа основа да се стимулира творечкиот и продук-
тивниот труд и да се надминуваат ниските лични 
доходи. 

Во случај на позасилени инфлаторни движења 
и висок пораст на трошоците на животот, кои мо-
жат различно да се одразат врз нивото на живот-
ниот стандард на работните луѓе, треба да се вло-
жуваат напори да не дојде до поголемо нарушува-
ње на реалните односи во оваа област. 

Приходите на запослените надвор од редовниот 
работен однос и другите примања, ќе се настојува 
да се сведат на најмала нужна мера. 

Средствата за општествен стандард ќе растат 
по стапка од 9,6% и во 1975 година ќе достигнат 
учество од 16,3% од националниот доход. 

2. Промените во економско-соци јал ната струк-
тура на населението и зголемувањето на неговата 
куповна моќ ќе овозможат значајни промени во 
структурата на потрошувачката. 

Потрошувачката на храна по обем ќе бележи 
натамошен пораст и ќе дојде до структурни поме-
стувања во составот на исхраната. Во наредниот 
период се очекува да продолжи и брзиот пораст 
на потрошувачката на трајни потрошни добра. Уче-
ството на трајните потрошни добра во структурата 
на вкупната потрошувачка на индустриски произ-
води ќе се зголеми од 18,5% на околу 24,5% во 
1975 година. 

3. Во нива лид ско-пензиското осигурување се 
повеќе ќе се применува начелото на солидарност 
на осигурениците здружени во заедницата на оси-
гурувањето. Идната политика, покрај редовното 
покривање на расходите за прирастот на пензи-
ските и инвалидските корисници, ќе обезбеди на-
тамошно одржување на ^усогласени односи на 
пензиските примања со порастот на личните до-
ходи на активните осигуреници. Посебно внимание 
ќе и биде посветено на професионалната рехабили-
тација и на зажалувањето на инвалидите на тру-
дот. Истовремено ќе се обезбеди организационо и 
материјално зацврстување на заедницата за инва-
л и дско-пензиско осигуру вање. 

Во овој период нужно внимание и напори ќе 
се вложат за изучување на социјално-економските 
проблеми на старечките домаќинства и на можно-
стите за пензиско осигурување на индивидуалните 
земјоделски производители. 

4. Политиката за заштита на борците, воените 
инвалиди и семејствата на паднатите борци, утвр-
дена врз единствени принципи, ќе ја обезбедуваат и 
развиваат сите општествено-политички заедници. 

Политиката на заштитата на воените инвалиди 
од војните и на семејствата на паднатите борци ќе 
биде насочена кон подобрување на нивната мате-
ријална положба и материјално обезбедување на 
^обезбедените учесници од НОВ и семејствата на 
умрените учесници од НОВ, ќе се засили профе-
сионалната рехабилитација и ќе продолжи реша-
вањето на станбените проблеми на учесниците на* 
НОВ врз веќе утврдените критериуми. 

5. Достигнатиот степен на стандардот на стану-
вање упатува и во идните години изградбата на 
станови да се остварува со релативно висок и за-
брзан интензитет. Изградбата на околу 40—45 илјади 
станови претпоставува интензитетот на изградбата 
на станови во 1975 година да достигне 6 стана на 
1.000 жители. За оваа цел и во наредниот период 
треба да бидат издвојувани средства за станбена 
изградба во сразмер на досегашните издвојувана. 

Изградбата на станови, според големината на 
корисната површина и опременоста, ќе треба да 
обезбеди таква структура која оптимално ќе одго-
вара на нашиот стандард. 

Во наредниот период ќе се обезбеди подина-
мична изградба на станови за пазар. Со тоа ќе 
треба да се оствари побрзо и поекономично кори-
стење и ефектуирање на средствата, како и стаби-
лизирање на цените во станбената изградба. 

Во комуналната дејност тежиштето на актив-
носта ќе биде насочено кон решавање на пробле-
мите на водоводната мрежа и канализацијата, уре-
дувањето на улиците и одржувањето на чистотата 
на градовите и населените места. Ќе продолжи и 
политиката на воведување на електрична енергија 
во одделни населени места, каде што таа се уште 
не е воведена. 

ПОЛИТИКА НА ПОРАМНОМЕРЕН РАЗВОЈ 
И ПОМАГАЊЕ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 

КРАИШТА 

1. Сегашната разместеност на индустријата, раз-
виеноста ца сообраќајните врски и разместеноста 
на образовните, културните и другите институции 
дава пошироки можности за нерамномерен разви-
ток на Републиката и обликување на поголем број 
развојни центри. 

Производствената ориентација според својата 
насоченост и комплексност овозможува развој на 
целото стопанство, а со тоа и општ подем во Ре-
публиката. 

Тоа особено го овозможува политиката на оп-
тимализација и модернизација на постојното сто-
панство, политиката на натамошно искористување 
на минералните богатства кои се распоредени на 
повеќе подрачја во Републиката, политиката на за-
силено проширување на производството на сточар-
ството и другите интензивни гранки во земјодел-
ството и преработката на земјоделски производи, 
понагласениот развиток на езерскиот и другите ви-
дови туризам и слично. 

Со потпирање врз сегашните водечки индустри-
ски потенцијали, пред се на Железарницата, Ор-
ганско-хемиската индустрија и Топилницата за оло-
во и цинк, се создаваат исто така, пошироки мож-
ности за дисперзија, за финализација и со тоа ќе 
се овозможи активирање на другите подрачја во 
Републиката. Такви можности постојат во црната 
и обоената металургија, индустријата на неметали, 
хемиската и дрвната индустрија. Врз оваа основа 
постои иницијатива за изградба на погони за од-
делни видови железни конструкции; за доработка 
на оловото и цинкот; дисперзија на стакларската 
индустрија; изградба на повеќе погони за прера-
ботка на пол пакри лнонитрилното влакно во преде-
но, вештачко крзно, неткаен текстил и жанил-пре-
ѓа, а врз основа на производството на поливинил 
хлоридниот прав се очекува изградба на прерабо-
тувачки капацитети за конфекционирање на скај 
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кожа и фолии, изградба на погон за градежни еле-
менти и слично. Слични можности постојат и во 
дрвната индустрија за дисперзија на производство-
то на мебел, спални соби, кујни и некомплетиран 
мебел, потоа камп-куќички, пловни објекти, на са-
нитарни јазли и друго. 

Почитувајќи го до крај економскиот интерес и 
оправданост, политиката на нерамномерен развој 
на Републиката ќе биде поддржана и преку инве-
стиционата политика на деловните банки. 

Во наредните години ќе се обезбеди и конти-
нуитет на инвестициони вложувања во зафати од 
работно интензивен карактер. 

Преку установените фондови за одделни наме-
ни, ќе се поттикнуваат и остваруваат зафата кои 
се од заеднички интерес и ќе се однесуваат на 
сите краишта во Републиката. Врз оваа основа ќе 
се остварува распространетата програма на модер-
низација и реконструкција на патиштата; пошуму-
вање на годините; уредување на пороите и речни-
те корита; решавање на проблемот на водоснабду-
вање на населението; истражување на рудните бо-
гатства; подобрување на еанитарно-хигиенската и 
епидемиолошката состојба; развој на мрежата на 
образованието и здравствената заштита и слично. 

Истовремено со политиката на дополнителни 
средства од буџетот ќе се обезбедува и . ^ р а м н о -
мерна материјална основа за редовна функција на 
службите од општествен стандард. 

2. Поттикнувањето на развојот на недоволно 
развиените краишта во Републиката и во наредниот 
период ќе продолжи со цел да се потпомогне вклу-
чувањето на нивното стопанство во општиот систем 
на проширената репродукција. 

Оваа политика, со проширување и диференци-
рање на формите на помагање, истовремено ќе се 
остварува и со проширување на опфатот на краи-
штата во Републиката. Ова треба да обезбеди по-
литиката на помагање да се остварува во комплек-
сни територијални подрачја. 

И во периодот до 1975 година од расположли-
вите средства на Републиката за финансирање на 
развитокот на стопанството, ќе се издвојат средства 
во посебниот фонд на Републиката за кредитирање 
развитокот на неразвиените краишта. 

Со републички закон ќе се утврдат, недоволно 
развиените краишта, чиј развој ќе биде потпо-
могнат од Републиката. 

Д е л в т о р и 

ЗАДАЧИ И МЕРКИ НА РЕПУБЛИКАТА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Проширувањето на материјалната основа на са-
моуправувањето и создавањето на други општи ус-
лови, во кои работниот човек, здружен во органи-
зациите на здружен труд, во интересните заедници 
и во општествено-политичките заедници, ќе може 
понепосредно да влијае и одлучува врз расподел-
бата на остварениот доход и врз условите за ра-
бота и за живеење, се основни претпоставки за 
остварување на очекуваниот интензивен и поу со-
гласен стопански и општествен развој во прет-
стојниот плански период. Врз оваа основа во нај-
голем дел ќе се потпира и реализацијата на основ-
ните цели и задачи на општествено-економскиот 
развој на Социјалистичка Република Македонија 
во 1971—1975 година. 

Договорно, со сите заинтересирани фактори на 
самоуправувањето и непосредно во рамките на сво-
ите. надлежности, Републиката за успешно оства-
рување на целите и задачите на развојната поли-
тика од 1971 до 1975 година, ќе ги преземе след-
ниве потребни мерки и ќе изнаоѓа други соодветни 
решенија. 

1. Врз формирањето на идната производствена 
ориентација и структурата на инвестициите и на-
таму ќе се врши општествено влијание. 

Републиката ќе го прави тоа со насочување на 
дел од средствата што ќе се обезбедат преку Со-
јузниот фонд за кредитирање развојот на недовол-
но развиените републики и покраини на Југослави-
ја; со доделување на додатни камати; наменско ко-
ристење на средствата на Републиката за инвести-
ции во стопанството; давање гаранции за користе-
ње на странски кредити; ќе дава даночни олесну-
вања за заеднички вложувања на домашните и 
странските инвеститори, ќе врши наменско насочу-
вање на средствата на буџетите за учество во оп-
ределени инвестиции во нестопанството и со други 
мерки на фискалната и кредитно-монетарната по-
литика. 

Со придружни прописи ќе биде утврден обемот 
на средствата за насочување на инвестиционите 
вложувања по дејности и намени. 

2. Средствата што ќе бидат обезбедени од 
Фондот на федерацијата за кредитирање на недо-
волно развиените републики и покраини ќе бидат 
наменети, пред се, за остварување на политиката 
за реконструкција и модернизација на стопанство-
то, за решавање на клучните проблеми на стопан-
ската инфраструктура (енергетика и сообраќајни-
ци), за остварување на поразвиена стопанска струк-
тура, продолжување на политиката на вложувања 
во инвестициони зафати од работно-интензивен ка-
рактер, како и за продолжување на политиката на 
помагање развојот на недоволно развиените краи-
шта. Истовремено, средствата ќе бидат користени 
за кредитирање на научноистражувачката работа 
во стопанството и за учество во кредитирањето 
развојот на комуналните фондови. 

Со средствата на Фондот треба да се' обезбеди 
максимално ангажирање на средствата на органи-
зациите на здружен труд како и привлекување на 
додатни средства од земјата и странство. 

Средствата на Фондот на федерацијата ќе" се 
остваруваат преку овластени банки и по утврдени 
кредитни услови. 

Овластените банки средствата на Фондот на 
федерацијата ќе ги користат за модернизација, оп-
тимализација и изградба на нови капацитети во ин-
дустријата, земјоделството и туризмот по свои од-
луки, при што ќе се раководат од обележената 
развојна и производствена политика. 

Почитувајќи го докрај економскиот интерес и 
оправданост, приоритет во користењето на сред-
ствата треба да им се даде на инвеститорите кои 
ќе обезбедат поголемо учество и ќе придонесуваат 
за зголемување на извозот. 

А. Овластените банки, преку кои ќе се оства-
руваат средствата од Фондот на федерацијата, по-
себно ќе ангажираат средства за следниве одделни 
намени, и тоа: 

• а) 20% од приливот на средствата од Сојузниот 
фонд за поддржување на инвестиционите иници-
јативи во индустријата, земјоделството, сообраќа-
јот и туризмот, кои обезбедуваат: 

— над 60% додатни финансиски средства од 
банките и организациите на здружен труд надвор 
од Републиката и од странство; 

— за заеднички вложувања со странски парт-
нери, чие учество ќе изнесува најмалку 30% од 
инвестиционите зафати; 

— за изградба на сообраќајници и друга крупна 
стопанска инфраструктура, со учество на странски 
кредити од намалку 40%; и 

— за други инвестициони зафати што ќе бидат 
кредитирани со средства на Меѓународната банка 
за обнова и развој. 

Ваквата политика ќе биде поддржувана и од 
деловните банки со одлуките за поблиските услови 
на кредитирањето на стопанството од средствата на 
сопствениот кредитен потенцијал; 

б) 15% од приливот на средствата од Сојузниот 
фонд за изградба на електроизвори и високо пре-
носна мрежа; 

в) за делот на потребните дополнителни сред-
ства за модернизација на магистралните групи на 
ЖТП — Скопје што е во тек, до височина на до-
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сегашното учество на Републиката од 36,3% и за 
покривање на обврските сврзани со изградбата на 
пругата Гостивар—Кичево; 

г) до височина од 5% од приливот на сред-
ствата од Сојузниот фонд за вложувања во инве-
стициони зафати од работно-интензивен карактер. 

Користењето на овие средства ќе се остварува 
врз основа на критериумите што ќе ги утврди Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија; 

д) 2% од приливот на средствата од Сојузниот 
фонд ќе се издвојат во корист на Републичкиот 
фонд за помагање на недоволно развиените кра-
ишта. 

Б. За остварување на предвидената развојна 
политика, а во рамките на општите услови под кои 
ќе се добијат средствата од Фондот на федераци-
јата, ќе се определат условите за користење на 
кредитите од одделни дејности и гранки. 

При определувањето на условите за користење 
на кредитите од одделни дејности и гранки, посеб-
но ќе се води сметка за стимулирање на интегра-
ционите и другите деловни поврзувања на органи-
зациите на здружениот труд. 

3. За реализација на развојната политика и за-
дачите содржани во овој план, Републиката ќе се 
ангажира за обезбедување на соодветно учество 
во користењето на меѓудржавни кредити и кре-
дитите на Меѓународната банка за обнова и развој 
и ќе ги стимулира и поддржува иницијативите на 
стопанството .за користење на кредити од стран-
ство. 

Средствата од Меѓународната банка за обнова 
и развој, во рамките на намените што ќе ги опре-
дели банката, ќе бидат користени првенствено за 
развој на индустријата, земјоделството и туризмот 
и за решавање на некои определени инфраструк-
турни потреби на стопанството. 

Поддршката на стопанството за инвестиционите 
вложувања врз основа на странски кредити и заед-
нички вложувања ќе се остварува со давање на га-
ранции за определени странски кредити, со давање 
даночни олеснувања во случај да се обезбедат за-
еднички вложувања на домашни и странски инве-
ститори и друго. 

По потреба, Републиката ќе се залага пред Фе-
дерацијата за обезбедување на супер-гаранција по 
странските кредити и за обезбедување на други оп-
шти услови за стопанисување. 

4. Со цел да се обезбеди определен економски 
интерес за привлекување на додатни средства од 
банки и организации на здружен труд надвор од 
Републиката и да се поттикнува пласманот на 
средствата од банките и другите носители на сред-
ства за инвестирање во определени намени, за кои 
постои општ Интерес, ќе се издвојат средства до 

110 милиони динари за плаќање на додатна камата 
и надоместок на дел од каматата. 

а) дел од овие средства ќе се употреби за пла-
ќање на додатна камата на деловните банки и дру-
ги организации на здружен труд надвор од Репуб-
ликата, ако вложуваат средства во основни фон-
дови на стопанството на подрачјето на СР Маке-
донија, со најмалку 30% од претсметковната вред-
ност на инвестицијата; 

б) дел од средствата ќе се употреби за плаќа-
ње на додатна камата и на " деловните банки од 
СР Македонија што ќе вложуваат средства по ос-
нов на средствата од депозити и од сопствениот 
деловен .фонд во следните намени: 

За набавка на земјоделска механизација и при-
плоден добиток, за мелиорации и проширување на 
обработливата површина, за подигање на долгого-
дишни насади и за изградба на складишта, ладил-
н и к , сточарски и рибарски објекти и пристапни 
патишта; за изградба на шумски комуникации, за 
набавка на транспортни средства во железничкиот 
и воздушниот сообраќај; за изградба на магацински 
и продажен простор за земјоделски производи над-
вор од Републиката; за изградба на магацински 
простор во трговијата за сместување и чување на 
земјоделско-прехранбени производи; за изградба на 
магацински простор за чување на материјални ре-

зерви од општ интерес; за изградба на објекти и 
набавка на опрема кои првенствено придонесуваат 
за унапредување на странскиот туризам; за изград-
ба на водовод и канализација во урбанизирани на-
селби и за електрификација на села; .за набавка 
на опрема во услужното занаетчиство; за набавка 
на опрема во научни установи и истражувачки еди-
ници што се регистрирани како научни организа-
ции; за развој на радиото и телевизијата и за но-
винско-издавачката дејност; за изградба на амбу-
лантно-поликлинички објекти и набавка на опрема 
за нив во недоволно развиените општини и во се-
лата. 

Со посебни прописи поблиску ќе се регулира 
висината на додатната камата и надоместокот на 
каматата, условите и начинот на користењето. 

Врз товар на овие средства ќе се исплатуваат 
веќе создадените обврски за додатната камата и 
надоместокот на каматата за извршените инвести-
циони вложувања заклучно со 1970 година. 

5. Развојот на индивидуалното земјоделско про-
изводство ќе биде поддржан со кредитирање на ин-
дивидуалните земјоделски стопанства. За оваа цел 
ќе бидат насочувани дел од средствата на Репуб-
ликата за инвестиции во стопанството и дел од не-
то приливот на штедните влогови. По овие основи 
ќе се обезбедат до 100 милиони динари за учество 
во кредитирањето. 

Кредитирањето на средствата ќе се остварува 
преку деловните банки и според утврдените кре-
дитни услови. 

Кредитирањето на индивидуалните земјоделски 
стопанства ќе биде поддржувано и со обезбедување 
на додатна камата. Потребните средства за плаќа-
ње на додатната камата ќе се обезбедуваат преку 
Републичкиот фонд за унапредување на индивиду-
алното земјоделство за кредитите што банките ќе 
ги одобруваат за вложувања во сточарството, за 
набавка на механизација, за подигање на долго-
годишни насади, изградба на објекти за рано гра-
динарство и изградба на сушилници за тутун. 

Со цел да се создадат дополнителни средства 
за инвестиции во индивидуалното земјоделство ќе 
се преземат определени мерки и за организирање 
на штедење од земјоделското население. 

6. Средствата на Републиката за инвестиции во 
стопанството од 1971 до 1975 година ќе бидат кори-
стени за намирување на веќе утврдените обврски и 
за финансирање на намените од општ интерес за 
стопанството. 

а) Врз товар -на овие средства ќе се издвојат: 
— до 82 милиони динари за покривање на веќе 

создадените обврски за отплата на кредитите за 
пругата Гостивар—Кичево, кредитите за делницата 
на Јадранскиот пат, кредитите за изградба на по-
роите во мелиоративните системи и отплата на кре-
дитите за Западниот пат на Меѓународната банка 
за обнова и развој, за финансирање премерот на 
земјиштето во СР Македонија, за изработка на во-
достопанската основа, за изработка на студија за 
регионално просторен урбанистички план на туриз-
мот, за потребите на народната . одбрана и други 
трошоци; 

— до 180 милиони динари за ^Републичкиот 
фонд за патишта, за модернизација' на патната 
мрежа, првенствено за извршување на обврските 
на Републиката установени со закон, за финанси-
рање на делниците од Западниот пат Скопје—Те-
тово, Кичево—Св. Размо (Охрид) и Гостивар—Ки-
чево; 

— до 27 милиони динари за Републичкиот фонд 
за пошумување на голманите; 

— до 100 милиони динари за Републичкиот 
фонд за истражувачки работи во рударството; 

— за Републичкиот фонд за води до 13,5 ми-
лиони динари за довршување на пороите во ме-
лиоративните системи и до 10 милиони динари за 
Финансирање на проектот на интегралната бони-
фикација на реката Вардар; и 

— за изградба најосновната мрежа на системот 
за заштита од градобијност до 9 милиони динари. 
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б) Средствата издвоени во корист на републич-
ките фондови ќе служат како учество на Репуб-
ликата во остварувањето на програмите на фон-
довите. 

Користењето на средствата ќе се остварува врз 
основа на програмите што ќе бидат одобрени од 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

7. Во рамките на општите услови за создавање 
на услови за активирање на целокупниот прираст 
на активното население и за ублажување на ку-
мулираните проблеми на ова подрачје, Републиката 
и во наредниот период ќе посветува посебно вни-
мание и ќе презема потребни акции. 

На овој план особено ќе се залага за: 
редовно извршување на програмата што се кре-

дитира од средствата на заемот за зголемување на 
запосленоста и програмата за оквалификување на 
безработните; 

ангажирање на средства со кои и во наредниот 
период ќе се обезбеди континуитет на политиката 
за вложување во инвестициони зафати кои имаат 
работно-интензивен карактер; 

развој на терцијарните дејности, особено раз-
војот на услужното занаетчиство, угостителството 
и туризмот и домашните ракотворби воопшто и врз 
база на личен труд да биде поддржан со соодветна 

* кредитна и даночна политика; 
применување на стимулативни мерки за зго-

лемување на запосленоста преку проширување на 
работата во повеќе смени; 

натамошна интензификација на земјоделското 
производство во индивидуалниот сектор, особено на 
производите кои бараат поголемо ангажирање на 
живиот труд и се барани на пазарот; 

поголемо поврзување на образованието со сто-
панството и општествените дејности и заедничко 
утврдување на образовните програми, според ви-
стинските потреби на стопанството; 

заложувањето на приправниците и натаму да 
биде форма за забрзано вклучување на школувани 
кадри и за подобрување на квалификационата 
структура на заложените. 

Заводите за заложување, во координација со 
организациите на здружениот труд, со општествено-
политичките заедници и другите заинтересирани 
органи и организации, ќе ги следат потребите од 
нови работни места, ќе обезбедуваат услови за 
стручно оквалификување и преквалификување на 
безработните и ќе ги решаваат прашањата од об-
ласта на материјалното и здравственото обезбеду-
вање на времено безработните. 

Заложувањето во странство да се одвива поор-
ганизирано врз основа на меѓудржавни договори и 
со тоа да се обезбеди целосна заштита на работни-
ците што се наоѓаат на привремена работа во дру-
ги земји. 

На работниците привремено запослени во стран-
ство што ќе се вратат да им се овозможи своите 
заштеди да ги инвестираат во угостителството и 
другите услужни дејности, да им се обезбедат ца-
рински и други олеснувања и да се создадат попо-
волни услови за изградба на станови и други об-
јекти. 

Обврската за издвојување на средства за вра-
ботување по 1972 година ќе изнесува до 0,75% од 
бруто личниот доход. 

8. За реализација на политиката на развој на 
научноистражувачка работа, образованието и кул-
турата ќе се преземаат следните мерки: 

а) Републиката и натаму ќе учествува во фи-
нансирањето на научно-истражувачката работа и. 
во подготвувањето на научно-истражувачки кадри 
ђо височина што одговара најмалку на 0,45% од 
личниот доход на заложените во општествениот 
сектор. Средствата издвоени за овие намени ќе се 
користат за финансирање на определени приори-
тетни и долгорочни истражувачки програми во сто-
панството и општествените дејности, како и други 
програми од интерес за Републиката. Доделувањето 
и користењето на средствата од Републиката ќе 
биде условено со однапред утврдена програма за 

научни истражувања. Средствата на Републиката 
ќе се користат- како учество во финансирањето на 
утврдената програма. 

Истовремено во рамките на девизните средства 
со кои ќе располага Републиката и натаму ќе се 
обезбедуваат средства за опремување на научните 
институции, за специјализација на кадрите и за 
меѓународна соработка; 

б) за инвестиции во основното образование ќе 
се издвојат 75 милиони динари. 

Овие средства ќе се обезбедуваат преку Репуб-
личката заедница на образованието и за таа цел ќе 
бидат насочени средствата по основ на придонесот 
на примањата од работен однос на уживателите 
на пензии и примањата за работа подолга од пол-
ното работно време или други изворни приходи на 
Републиката и од дополнителни средства што ќе 
ги добие Заедницата од републичкиот буџет, со на-
мена за инвестициони вложувања во основното об-
разование. 

Користењето на овие средства ќе се врши по 
однапред изготвени програми и ќе се доделуваат во 
вид на учество на Републиката во трошоците на 
изградбата и опремувањето на училиштата од ос-
новното образование; 

в) од средствата наменети за нестопански ин-
вестиции ќе бидат издвоени 295 милиони динари за 
учество на Републиката во финансирањето на од-
делни нестопански инвестиции од општ интерес и 
значење и тоа: 

за завршувањето на првата фаза од изградбата 
на Правниот, Економскиот и Филозофскиот фа-
култет и зграда на Ректоратот, за опремување на 
факултетите, изградба на зградата на Македонска-
та академија на науките и уметностите, изградба на 
студентски домови, адаптација и опремување на 
ученички домови и училишта; 

за учество во изградбата на спомен-домови на 
културата, споменикот на Национално-ослободител-
ната борба и Илинденското востание во Крушево, 
за изградба на зградата на оперско-балетскиот теаг-
тар и Високата музичка школа, во реализацшата 
на програмите на Радио-телевизијата и НИП „Но-
ва Македонија", во изградбата на депозитни биб-
лиотеки и набавка на библиобуси, во изградбата 
на регионални архиви и Институтот за фолклор, 
во заштитата на споменици на културата и за из-
градбата на објекти за физичката и техничката 
култура. 

Висината нп средствата по намени, начинот и 
условите на користењето ќе се утврдат со посебни 

прописи и програми. 
г) Од средствата на Републичкиот буџет за об-

разование на стручни кадри на високите школи ќе 
се обезбедат 40 милиони динари. Средствата издво-
ени за оваа намена ќе служат за кредитирање и 
стипендирање на високостручни кадри потребни на 
стопанството. Средствата на Републиката ќе се до-
делуваат во вил на учество во кредитите и стипен-
диите што ќе бидат поделувани од основните заед-
нина та образованието. 

Организациите на здружениот труд исто така ќе 
продолжат со политиката за кредитирање и сти-
пендирање на потребните кадри. 

Средствата што ќе ги издвојуваат организации-
те на здружениот труд од фондовите на заедничка 
потрошувачка за стипендирање на ученици и сту-
денти и натаму ќе бидат ослободени од оданочу-
вање. 

д) Преку Републичката заедница на образова-
нието ќе бидат обезбедени средства и за подобру-
вање на материјалната и здравствената положба на 
студентите. Овие средства ќе се остварат со ната-
мошно издвојување од воведениот придонес од ли-
чен доход од работен однос, од примањата на пен-
зионерите и примањата за работа подолга од пол-
ното работно време или други извори. 

9. Од средствата на Републиката наменети за 
нестопански инвестиции ќе се издвојат 55 милиони 
динари за потребите на општонародната одбрана, 
јавната безбедност и за органите на републичката 
управа. 
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Средствата на правосудните органи што се 
формираат по основ на наплатени судски такси до 
износ од 25 милиони динари ќе бидат користени за 
изградба и опремување на судовите и другите об-
јекти за потребите на правосудството. 

10. Преку реализација на политиката за усогла-
сување и стабилизација на стоковно-паричните од-
носи, политиката на цените, кредитната политика, 
даночната политика и со други економски мерки 
што ќе ги преземе Републиката ќе се обезбедуваат 
услови за постојан и реален пораст на личната 
потрошувачка и општествениот стандард. 

Републиката, заедно со општинските собранија, 
ќе се ангажира во решавањето на проблемите на 
лицата со ниски лични доходи и проблемот на со-
цијалните разлики преку политиката на доходот и 
расподелбата, политиката на цените за основните 
прехранбени производи, трошоците на станувањето 
и цените на комуналните услуги како и со "соодвет-
но диференцирање во даночната политика. 

.Преку поефикасно и недоследно применување 
на постојните законски прописи и донесувањето 
на нови, енергично ќе се сузбиваат појавите на 
неоправдано збогатување. 

Републиката ќе се ангажира во изградување на 
општествени критериуми врз кои ќе се остварува 
самоуправното и општествено договарање во од-
носите на расподелбата на доходот. 

11. Во унапредувањето и подобрувањето на 
здравствената, детската и социјалната заштита на 
населението Републиката непосредно ќе се анга-
жира : 

а) за спроведување на Законот за здравствено 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита ќе се обезбедат и наменски сред-
ства. 

Обемот на задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението и потребните сред-
ства поблиску ќе се утврдуваат со годишните про-
грами за спроведување на задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението. 

Со обезбедувањето на средства од буџетот, Ре-
публиката ќе ја поддржува акционата Програма 
за намалување на високата смртност на доенчи-
њата и малите деца. 

Републиката ќе учествува во донесувањето и 
спроведувањето и на програмата за санитарно-
хигиенска и епидемиолошка состојба, за која ос-
новни носители ќе бидат општините и месните 
заедници. За реализација на оваа програма, покрај 
Средствата од буџетот на Републиката, ќе бидат 
користени и дел од средствата на Републичкиот 
фонд за води и средствата на заедниците за здрав-
ствен?© осигурување. 

Дел од основниот данок на промет на лекови 
до износ од 40 милиони динари ќе му се отстапи на 
Републичкиот фонд за инвестиции во здравство-
то за учество во изградбата на амбулантно-поли-
клинички објекти и опремување. 

Ануитетите по веќе пласираните кредити од 
Републиката, како и дел од средствата на заед-
ниците за здравствено осигурување наменети за 
проширена репродукција во здравството, исто та-
ка ќе бидат насочени во Републичкиот фонд за 
инвестиции во здравството. 

Инвестициите во здравството ќе треба да бидат 
поддржувани и со банкарски кредити; 

б) во областа на инвалидското и пензиското 
осигурување ќе се преземат мерки за редовно по-
кривање на расходите за* идниот прираст на бројот 
на корисниците, ќе се вложуваат напори за подо-
брување на материјалната положба на сегашниве 
пензионери во одржувањето на реалната вредност 
на пензиските примања, усогласување на пензии-
те остварени во разни временски периоди и соод-
ветно валоризирање на пензиите според порастот 
на трошоците на животот; 

в) и натаму ќе се обезбедува додатокот на де-
ца како постојано дополнително парично примање 
на семејствата на работници со деца; 

ќе се остварува политиката за запазување на 
реалната вредност на додатокот за деца и за убла-
жување на материјалниот цензус за стекнување 
право на додаток на деца; 

ќе се пристапи и кон спроведување на измени 
во областа на општествената заштита на децата, 
преку формирање на интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата и утврдување на по-
адекватни решенија на формите на оваа заштита; 

г) ќе се регулира здравствената заштита на 
учесниците во НОВ кои користат здравствена за-
штита во помал обем во рамките на материјалните 
можности; 

д) за спроведување на политиката на социјал-
ната заштита, ќе се ангажираат и средства на Ре-
публичкиот фонд за социјална заштита. 

12. Преку самоуправно и општествено догова-
рање ќе се донесат одлуки со кои дел од сред-
ствата за станбена изградба ќе се употреби за суб-
венционирање на станарините и решавање на ста-
нбените проблеми на работните луѓе кои не се 
во положба со свои средства сами да ги решаваат. 
Притоа ќе се применува диференцирана и селек-
тивна политика како при изградбата на станови, 
така и во субвенционирањето на станарините. 

Средствата за станбена изградба што ќе се фор-
мираат врз основа на заемност и солидарност ќе се 
користат само за изградба на станови од опре-
делен стандард. 

13. За остварување на политиката на помага-
ње развојот на стопански недоволно развиените 
краишта во Републиката ќе се преземат следниве 
мерки: 

а) за поттикнување и остварување развојот на 
стопанството на Стопански недоволно развиените 
краишта, од средствата на Републиката за инве-
стиции во стопанството ќе бидат обезбедени 70 ми-
лиони динари и ќе бидат насочени околу 80 мили-
они динари од средствата на Сојузниот фонд за 
кредитирање развојот на недоволно развиените ре-
публики и покраини на Југославија. 

Републичкиот фонд за помагање на недоволно 
развиените краишта овие средства ќе ги користи, 
пред се, за обезбедување на потребното учество 
во инвестициите, што ќе бидат обезбедени преку 
кредити од банките и од други кредитори (органи-
зации на здружен труд и 'друго). 

Оваа погодност ќе им се обезбедува на ор-
ганизациите на здружениот труд диференцирано 
во сразмер со степенот на развиеност на краиш-
тата, а најмалку 25% од предвиденото учество во 
кредитирањето. 

Управниот одбор на Републичкиот фонд за по-
магање на недоволно развиените краишта ќе раз-
работи диференцирани услови за висината на уче-
ството и намените за кои ќе се обезбедуваат сред-
ства. 

Притоа посебно ќе бидат поддржувани зафатите 
на постојните организации на здружен труд кои 
ќе се ангажираат преку интеграција и други фор-
ми на соработка за проширување на стопанската 
активност во овие краишта; 

б) организациите на здружениот труд од недо-
волно развиените краишта ќе имаат приоритет при 
користењето на издвоените средства од Сојузниот 
фонд за инвестициони зафати со работно-интен-
зивен карактер; 

в) банките и другите корисници на опште-
ствени средства за проширена репродукција треба 
да им даваат приоритет во кредитирањето на ин-
вестиционите зафати на стопански недоволно раз-
виените краишта ако тие по конструкција на кре-
дитирањето и економиката имаат ' подеднакви 
ефекти; 

г) од соодветните републички фондови на сто-
пански недоволно развиените краишта ќе им би-
дат обезбедени средства по поволни услови за 25% 
од оние под кои ќе се користат средствата од дру-
гите општини и тоа за: модернизација и рекон-
струкција на патиштата; рударски истражувања; 
изградба на водовод во селата; пошумување на го-
лините; кредитирање на студентите на високите 
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школи; изградба на училишен простор за основно 
образование и изградба на амбулантно-поликли-
нички објекти. 

Потребните средства што произлегуваат од раз-
ликата во ч условите на користењето на средствата 
ќе бидат обезбедени со ангажирање на дел од 
средствата на Републиката за инвестиции во сто-
панството кои ќе бидат доделени на Републичкиот 
фонд за помагање на недоволно развиените кра-
ишта. 

Средствата ќе им бидат обезбедени на соодвет-
ните фондови без обврски на враќање; 

д) на стопански недоволно развиените краиш-
шта ќе им се обезбеди приоритет во користењето 
на дополнителните средства на Републиката за 
спроведување на со закон утврдените задолжител-
ни видови на здравствена заштита на населението. 

14. За остварување на политиката на инвести-
рање во ^стопанските дејности, покрај средствата 
што досега се издвојувани за оваа намена, ќе биде 
зголемен и републичкиот данок на промет на стоки 
на мало за 1%. 

За изградба на објекти за физичка култура 
освен тоа ќе се користат и приходите од спортската 
прогноза и лото. 

15. И во периодот од 1971 до 1975 година Репуб-
ликата ќе обезбедува средства за регреси во пат-
ничкиот сообраќај за младинците и студентите. 

16. Со цел да се обезбедат постабилни услови 
во стопанисувањето и да се обезбеди предвидени-
от развој на земјоделското производство и ната-
му ќе се применува системот на премии и компен-
зации. 

Во периодот до 1975 година ќе се плаќа пре-
мија на млеко. Висината и критериумите за преми-
рањето и висината ' л минималните откупни цени 
на млекото ќе се регулира со посебни прописи. 

Ќе се задржи плаќањето на компензација на 
цената на вештачките ѓубрива. За таа цел, а врз 
основа на договор меѓу републиките и покраините 
ќе се формира меѓурепублички компензационен 
фонд за компензација на цената на вештачки 
ѓубрива. Средствата за овој фонд, како учество на 
Републиката, ќе се обезбедуваат од средствата на 
републичкиот буџет. 

17. Согласно со усвоениот систем и мерките на 
економската политика, Републиката ќе се зало-
жува за единственост на пазарот во земјата и за 
неговото поцелосно дејствување. 

Истовремено, Републиката ќе се залага за ос-
тварување на општа стабилност на пазарот и на 
цените; одржување на хармонични односи во це-
ните според утврдената развојна политика; за на-
челото на слободно формирање на цените според 
условите на пазарот; за адекватна царинска и вон-
царинска заштита, која ќе го ублажува односно 
елиминира негативното влијание на знатните раз-
лики и осцилации на цените на светскиот пазар; за 
политика на обезбедување поповолни економски ус-
лови за експанзија на производството на оние зем-
јоделски производи со кои се намалува увозот и 
кои се од посебен интерес за исхрана на населе-
нието. 

Согласно со усвоениот систем и политика на це-
ните во земјоделството, прехранбената и тутунската 
индустрија. Републиката посебно ќе се залага под 
режим на гарантирани цени .да се задржат пчени-
цата, оризовата арпа, памукот и волната, а под 
режим на минимални откупни цени кравјото и 
овчото млеко, сончогледот, шеќерната репка и ту-
тунот. Истовремено ќе се настојува да се обезбеди 
навремено усогласување на цените на овие про-
изводи,. со општите движења на пазарот и цените. 

Републиката ќе се залага порастот на цените 
во периодот до 1975 година да се движи во рам-
ките на околу 5°/о годишно во споредба со до-
стигнатото ниво во декември 1971 година. 

На одделни сектори каде што нема услови за 
формирање на цените според понудата и побару-
вачката и каде што се цените значителен фак-

тор на трошоците на производството и трошоците 
на животот, цените и натаму ќе се задржат под 
непосредна општествена контрола. 

На ниво на Републиката ќе се врши контрола 
на цените на електричната енергија, цените на вна-
трешниот телефонско-телеграфски и ПТТ сообра-
кај, освен на писмата и поштенските картички, во 
патничкиот и железничкиот сообраќај, аеродромски-
те услуги, друмскиот и езерскиот сообраќај, цените 
на радио и ТВ услугите, некои производи на гра-
дежната и графичката индустрија, цената на оси-
гурувањето и здравствените услуги. 

Носители на политиката и контролата на цени-
те за станарините, комуналните услуги и град-
скиот сообраќај ќе бидат општините, со тоа што кри-
териумите за политиката на цените на тие сектори 
ќе се одредуваат спогодбено во рамките на Ре-
публиката. Во надлежност на општините ќе биде и 
контролата на цените во трговијата на мало и за 
основните земјоделско-прехранбени производи ка-
ко и за други услуги од интерес на општината. 

Цените што ќе бидат под непосредна општестве-
на контрола периодично ќе се усогласуваат со оп-
штите движења на цените и развојната политика. 

До колку со мерките на Републиката и општи-
ните се изменува рамноправноста на организации-
те на здружениот труд во создавањето и распола-
гањето со доходот на пазарот, ќе се применува на-
челото на компензацијата. Републиката ќе се за-
лага усвоената политика за примена на механиз-
мот на компензацијата да се остварува и од страна 
на федерацијата. 

Со политиката на цените и со други економски 
мерки Републиката и општините ќе настојуваат да 
се отстранат причините кои наложуваат примену-
вање на непосредна општествена контрола на це-
ните за одделни производи и услуги. 

ј Организациите на здружениот труд и соодвет-
ните органи на републиката, ќе се ангажираат за 
усовршување и' проширување на механизмите за 
формирање на цените, како и да се развијат и уна-
предат методите и облиците на непосредно делов-
но и самоуправно спогодување и општествено до-
говарање за цените. 

За спроведување на концепцијата на долгороч-
ната политика ца цените органите за цени во ре-
публиката и општините ќе се оспособат за врше-
ње на проширената дејност во новите услови на 
дејствување како и за спроведување на мерките 
потребни за одржување стабилноста на Пазарот. 

За обезбедување на единство и стабилност на 
пазарот, општините во меѓусебно договарање ќе ги 
усогласуваат основите и мерките на даночната по-
литика и политиката на придонесите, а во рамките 
на усогласените основи на даночниот систем и 
придонесите меѓу републиките и покраините'. 

18. За реализација на задачите во областа на 
надворешно-трговската размена Републиката ќе се 
залага за натамошно задржување и усовршување 
на постојните стт^лативни мерки за поттикнува-
ње на извозот на стоки и услуги; поддржување из-
возот на одредени земјоделски производи пре^гу 
фондови на здружените производители; усогласува-
ње на увозот на стоки по динамика и структура 
со целите на стабилизационата политика и смалу-
вање на дефицитот на платниот биланс; постапно 
спроведување на промени во режимот на увозот 
на одделни стоки во насока на постапно елими-
нирање на платнобилансните ограничувања; на-
тамошно усогласување на заштитната политика, 
особено за оние гранки и области што се од примар-
но значење за стабилизација на пазарот и реализа-
ции а на развојната политика утврдени со овој план; 
усовршување на механизмот на царинската и вон-
царинската заштита; стеснување на разликите и 
снижување на просечното царинско оптоварување. 

Долгорочната производствена и финансиска со-
работка со странство, треба да се остварува врз 
оптимално користење на условите што се созда-
ваат со либерализација на режимот "на заеднички-
те вложувања, укинување на обврската за реин-
вестирање на одреден дел на добивката, решава-
ње на проблемот на реттрансфер на вложуваните 
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средства од странските партнери и користење на 
зголемената ретенциона квота и девизната амор-
тизација. 

Со дополнување на мерките ќе се поттикнува 
привлекувањето на девизното штедење и пратките 
на работниците запослени во странство и поефи-
касно ќе се стимулира откупот на овие девизи. 

19. Во остварувањето на кредитно-монетарна-
та политика ќе се преземат следниве мерки: 

а) во рамките на договорниот волумен на еми-
сијата и глобалниот пораст на кусорочните кредити 
за целата земја, републиките самостојно ќе ја 
утврдуваат селективната политика. Со посебен про-
пис ќе се утврдат условите и намените на креди-
тирањето што ќе се спроведува преку Народната 
банка на Македонија; 

б) Републиката ќе води политика на бенефи-
цирање на кусорочното кредитирање за одделни 
намени. 

За надоместок на каматата на кусорочните кре-
дити ќе се издвојат средства во височина до 120 
милиони динари. 

Со посебни прописи ќе се утврдат намените, 
висината на надоместокот, условите и начинот на 
користење. 

20. Средствата што ќе се формираат по основ на 
каматите на кредитните фондови на банките, сред-
ствата по неискористените странски заеми, ануи-
тетите по извршениот пласман од средствата на 
федерацијата и другите средства што. ќе се пре-
несат по вонбуџетскиот биланс на федерацијата ќе 
се употребат: 

— за извршување на обврските на Федераци-
јата што стасуваат во наредните години, по основ 
на користени заеми од странство и за отплата на 
внатрешни заеми; а 

— остатокот на средствата ќе се употреби за 
кредитирање на стопанството преку деловните бан-
ки, а врз понепосредно учество на стопанството 
во утврдувањето на начинот и условите на ко-
ристењето на овие средства. 

21. Средствата што ќе се формираат ка ј На-
родната банка на Македонија од разликите меѓу 
активните и пасивните камати по краткорочно™ 
кредитирање ќе се употребат за плаќање на бене-
фицираните камати. 

22. Од средствата на Републиката за инвести-
ции во стопанството ќе се издвојат 100 милиони ди-
нари за учество во кредитирањето на санационите 
програми на стопанството. 

23. Обврската на Републиката спрема Сојузниот 
фонд за кредитирање побрзиот развиток на не-
доволно развиените републики и покраини, во ви-
сочина од 1,94% од општествениот производ на 
општественото стопанство, ќе се регулира со по-
себен закон за задолжително орочување на сред-
ствата. 

Обврзници на задолжителното орочување на 
средства ќе бидат организациите на здружениот 
труд од областа на стопанството и деловните банки. 

24. Задолжително орочување на средства по 
потреба може да се воведе и за изградба на елек-
троенергетски извори. 

• * 

* * 

Сите носители на општествената и стопанската 
активност се должни својата активност да ја на-
сочуваат кон остварување на заеднички договоре-
ните основни цели и задачи утврдени со овој оп-
штествен план. 

Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија во рамките на своите надлежности ќе го сле-
ди извршувањето на целите и задачите утврдени со 
овој општествен план, ќе го известува Собранието 
и. по потреба ќе преземе и други мерки за реализа-
ција на Планот. 

81. 
Врз основа на точка 1, став 4 дел „Здравствена, 

детска и социјална заштита" од Резолуцијата за 
основите на оиштествено-економската политика 
во 1972 година, а во согласност со член 274 од Де-
ловникот на Собранието на СРМ, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 30 март 
1972 година и на седницата на Соци ј а лио - здрав -
ствениот собор, одржана на 29 март 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВА-
ЊЕ НА САНИТАРНО -ХИГИЕНСКАТА И ЕПИДЕ-
МИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1972 
ГОДИНА 

I 
Во текот на 1972 година ќе продолжи спро-

ведувањето на мерките и дејностите насочени кон 
решавање на нај приоритетните проблеми во подо-
брувањето на санитарно-хигиенската и епидемиоло-
шката состојба во СРМ со што ќе продолжат деј-
ностите и мерките што беа планирани и кои се за-
почнати во 1971 година кога почна да се реализи-
ра акционата програма. 

Во текот на 1972 година се предвидува след-
ниот обем на работа по задачи. 

П 

Значително намалуваше на морбидитетот од 
цревен тифус, паратифус, дизентерија и заразна 
жолтица преку подобрување на хигиенските при-
лики, со решаваше на водоснабдувањето и отстра-
нувањето на отпадните води и материи 

Во текот на 1972 година ќе се пристапи кон 
обезбедување на доволно количество хигиенски ис-
правна вода за пиење во определен број селски на-
селби. Како критериуми за приоритет при партици-
пацијата на Републиката во. изградбата на водо-
водите ќе се земат критериумите предвидени со 
петгодишната програма. 

Собранијата на општините кои ќе учествуваат 
во оваа акциона програма треба да изготват свои 
акциони програми, усогласени во републичката про-
грама. 

Во текот на 1972 година се предвидува Репуб-
ликата да учествува во изградбата на 71 селски 
водовод во 30 општини, со околу 134 километри 
цевки од салонит и полиетилен со димензии од 
25—200 милиметри. Договарањето со општинските 
собранија за доделување на помошта, дистрибуци-
јата на цевките, како и стручната помош во пла-
нирањето и реализацијата на програмата за изград-
ба на селски водоводи ќе се врши преку Републич-
киот завод за здравствена заштита. Санитарниот 
надзор при изградбата ќе се врши преку овластени 
републички санитарни инспектори што се на рабо-
та во Републичкиот завод за здравствена заштита, 
а се овластени од Републичкиот санитарен инспек-
торат, согласно со Законот за санитарна инспек-
ција. 

Паралелно со водоснабдувањето како вонредно 
важна мерка за спречување на појавата и шире-
њето на цревните заразни болести ќе се решава от-
странувањето и крајната диспозиција на фекалните 
отпадни материи. Заради поефикасна примена на 
донесените одлуки за изградба на хигиенски ѓу-
бришта и реконструкции а на клозетите во населби-
те или делови од населби без канализација, собра-
нијата на општините ќе треба да предвидат сред-
ства за нивна изградба според одлуката. 

Учеството на Републиката во изградбата на во-
доводите по селата ќе се условува со реализаци-
јата на донесените одлуки во врска со изградбата 
односно реконструкцијата на клозетите и ѓубриш-
тата. 
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За намалување на морбидитетот ќе се презе-
маат и следните мерки: 

— пријавување и ригорозна евиденција на сите 
заболувања; 

— рано и активно изнаоѓање на болните; 
— лабораториска дијагностика; 
— епидемиолошка анкета; 
— дезинфекција на жариштето; 
— здравствено просветување. 
За епидемиско заболување задолжително тре-

ба да биде известен, по најбрз пат, Републичкиот 
завод за здравствена заштита во Скопје. 

Покрај овие општи мерки што важат за сите 
цревни заразни заболувања, како посебни мерки 
ќе се преземаат: 

За цревниот тифус и паратифус: 
— задолжителна хоспитализација; 
— имунизација според епидемиолошката ин-

дикација; 
— систематско истражување на клицоносител-

ството преку контакти; 
— систематско испитување на клицоносители-

те, на проблемите, како и евиденција и надзор над 
трајните клицоносители. 

За заразната жолтица: 
— задолжителна хоспитализација. 

Ш 
Следење на проблематиката на крајната дис-

позиција на отпадните води од населбите каде што 
постои опасност од индустриско загадување на 
атмосферата 

Во текот на 1972 година ќе се следи сани-
тарната состојба на реката Вардар со притоките, 
како главен реципиент на отпадните води од нај-
голем број градови и индустриски објекти во Ре-
публиката. 

На точно определени профили — спротиводно и 
низводно 'од главните загадувачи (населби и инду-
стрии) како и на местата каде што се влеваат 
главните притоки, ќе се земаат примероци за хе-
миски и бактериолошки анализи по целата дол-
жина на приемникот, т.е. од изворот на реката 
Вардар до границата ка ј Гевгелија. Ваков систем-
ски примерок од целиот реципиент во текот на 
1972 година ќе се зема трипати — во пролет (ви-
сок водостој); летно-есенски период (низок ВОДО-
СТОЈ и зиме (период од низок кон висок водо-
стој). 

Крајбрежните води на Охридското Езеро што 
се користат за туризам и рекреација ќе се испиту-
ваат по однос на бактериолошкото загадување. Ис-
питувањата во текот на 1972 година -ќе се вршат 
по стандардни методи пред, во текот и по турис-
тичката сезона и тоа во местата каде што има 
најголемо собирање на капачи, односно во местата 
Св. Стефан, градот Охрид, одморалиштето Андон 
Дуков и крај градот Струга. Такви испитувања ќе 
се вршат и на Дојранското и Преспанското Е чери. 

Резултатите од извршените испитувања ќе и 
бидат презентирани на Републичката комисии а за 
епидемиологија и хигиена која ќе се грижи за до-
несување и спроведување на потребните мерки. 

По однос на аерозагадувањето од индустриско 
потекло, општинските собранија (во местата каде 
што постои опасност од индустриско загадување 
на атмосферата) во текот на 1972 година треба да 
ја организираат службата за контрола на чистота-
та на воздухот или на друг начин да обезбедат вр-
шење контрола на чистотата на воздухот над сво-
јата територија. Контролата ќе се врши според 
стандардните методи што се применуваат во нашата 
земја, т.е. регистрирање на таложниот прав со се-
диментатори, а лебдечкиот прав, чадот и сулфур-
диоксидот — со гасометри. 

Републичкиот завод и хигиенско-епидемиолош-
ките служби ќе вршат контрола на чистотата на 
воздухот на одредени подрачја во Републиката, 

На крајот на годината ќе се изготви билтен за 
движењето на аерозагадувањето, кој ќе и биде пре-
зентиран на Комисијата за хигиена и епидемиолО-

гија при Републичкиот секретаријат за здравство 
и социјална политика, како и на општинската 
служба за контрола на чистотата на воздухот со 
цел да се донесат и спроведат потребните мерки. 

IV 
Продолжување процесот на ерадикација на 

дифтеријата, детската парализа и тетанусот кај 
новороденчињата, како и значително намалување 
на морбидитетот од голема кашлица 

Со Акционата програма во текот на 1972 го-
дина ќе продолжи процесот на искоренување на 
дифтеријата, детската парализа и тетанусот ка ј 
новороденчињата, како и значително намалување 
на големата кашлица. 

Имунизацијата против заразните заболувања ќе 
се врши според програмата за задолжителна иму-
низација што ја донесе Републичкиот секретаријат 
за здравство и социјална политика. 

Во текот на 1972 година ќе продолжи ревизи-
јата на картотеките за имунизација, како и кни-
гите за евиденција на лицата што подлежат на 
имунизација со цел да се ревидираат општин-
ските планови за имунизација и да се обезбеди 
опфаќање на - пропуштените лица што подлежат 
на задолжителна имунизација. 

Исто така ќе се врши контрола на спроведу-
вањето на задолжителната имунизација. 

Д е т с к а п а р а л и з а 

При појава на заболување од детска парализа 
или сомневање во неа ќе се преземат следните 
мерки: 

— пријавување на заболувањето до Републич-
киот завод за здравствена заштита по телеграф-
ски пат во рок од 24 часа од поставувањето на 
клиничката дијагноза за заболување или сомне-
вање во него; 

— хоспитализација на болните и сомнителните 
во Клиниката за заразни болести — Скопје или 
стационари установа со специјализиран кадар и 
опрема; 

— задолжителна виру со логика и серо логика ди-
јагностика; 

— епидемиолошка анкета; 
— испитување на имунизацијата во општините 

каде што се појавува ова заболување; и 
— вирусолошки прегледи ка ј здравите деца. 
Со Програмата за имунизација се предвидува 

да бидат опфатени децата што стасале за имуни-
зација редовно според календарот за имунизација, 
како и одреден број според епидемиолошките ин-
дикации во местата 'каде што имунизацијата до-
сега била запоставена, или пак ако ова заболу-
вање се појави во епидемиска форма. 

Епидемиолошките испитувања ќе ги опфатат: 
а) вирусолошките прегледи за поставување на 

дијагноза (изолација тта вирус на полио, ЕКНО и 
коксаки) од околу 60—80 болни или сомнителни 

на детска парализа и парни серуми од нив за 
серолошке дијагноза. За испитување на антителата 
ка ј вакцинираните ќе бидат опфатени ОКОЛУ 500 
деца во населбите каде што вакво заболување ќе се 
регистрира. Исто така, ќе се зема материјал за 
изолација на вирус на детска пора лиза ка ј здра-
вите деца во општините (населбите) каде што ќе се 
регистрираат заболувања при што ќе бидат пре-
гледани околу 60 материјали; 

б) епидемиолошката анкета на сите болни и 
сомнителни болни, што ќе биде извршена од ле-
кар специ јалист-епидемио лог. 

Д и ф т е р и ј а 
При појава на заболување од дифтерија или 

сомневање во неа, ќе се преземат следните мерки: 
— пријавување на заболувањето во Републич-

киот завод за здравствена заштита телеграфски 
во рок од 24 часа од поставувањето на клиничка-
та дијагноза за заболување или сомневање во 
него; 



26 април 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 12 — Стр. 267 

— хоспитализација во одделение за заразни бо-
лести; 

— задолжителна бактериолошка дијагноза; 
— епидемиолошка анкета; 

-— рано и активно откривање на болните; 
— испитување на клицоносителството и осет-

ливоста на дифтеријата (Шикова проба) на среди-
ната во која се појавило заболувањето, односно 
контактите; 

— по потреба, ако за тоа постојат индикации, 
ќе се изврши имунизација и на децата постари од 
8 години кои претходно ќе се тестираат со Шико-
ва проба. 

Со Програмата за имунизација се предвидува 
да бидат опфатени децата што стасуваат редовно, 
според календарот за имунизација. Ќе бидат оп-
фатени и одреден број според епидемиолошките 
индикации, кој според, процената би изнесувал око-
лу 2.000 деца. Во општинските програми ќе бидат 
предвидени и лицата што подлежат на имунизаци-
ја кои се пропуштени во претходните години. 

Епидемиолошките испитувања ќе опфатат: 
а) бактериолошки преглед на материјали (брис 

од грло и нос) од околу 60 болни или сомнително 
болни од дифтерија. Исти такви прегледи ќе би-
дат извршени на околу 600 лица од околината на 
болните (контакти) односно од средината каде што 
се појавило заболувањето; 

б) епидемиолошка анкета на сите болни или 
сомнителни ќе биде извршена од лекар специјалист-
епидемиолог. Околу 1.000 лица од околината на 
болните, односно колективот каде што се појавило 
заболувањето, ќе бидат тестира™ за осетливоста 
на дифтеријата според пробата на ШИК. 

Го ле м а к а ш л и ц а 

При појава на заболување задолжително ќе се 
врши следното: 

— пријавување на заболувањето во Републич-
киот завод за здравствена заштита по телеграфски 
пат; 

— задолжителна бактериолошка дијагноза; 
— епидемиолошка анкета; 
— рано и активно откривање на болните. 
Со програмата за имунизација се предвидува 

да бидат опфатени децата што стасуваат редовно 
според календарот за имунизација, како и про-
пуштените од претходните години. 

Епидемиолошкото испитување ќе опфаќа: 
а) бактериолошки преглед на материјали за 

околу 400 болни и сомнително бо ини од голема 
кашлица при појава на епидемија или спорадични 
случаи; 

б) епидемиолошка анкета за сите болни ќе се 
врши од страна на лекар. 

V 

Унапредување на хигиенско-епидемиолошката 
дејност и санитарно-инспекциските служби 

Во текот на годината ќе продолжат активнос-
тите по однос на обезбедувањето на лекари и соод-
ветен број на среден медицински кадар во сите 
хигиенско-етшдемио лешки дејности при здравстве-
ните работни организации. За таа цел. Републич-
киот завод за здравствена заштита и Комисијата 
за епп ломио логи ја и хигиена ќе укажат помош, а 
особено во онаа здравствена работна организација 
каде што нема специјалистички кадар. 

Исто така ќе продолжи и доследно™ спрове-
дување на Законот за санитарна инспекција по 
однос на обезбедување на соодветен кадар во оп-
штинските служби за санитарна инспекција за вр-
шење на оваа дешост. 

За стручно оспособување на овој кадар ќе се 
организираат семинари, како и советувања за ус-
пешно и доследно спроведување на Акционата 
програма. 

Семинарите и советувањата ќе ги организира 
Републичкиот за!вод за здравствена заштита во со-
работка со ХЕ одред при Воената болница, Репуб-
личкиот санитарен инспекторат и Медицинскиот 
факултет. 

VI 

Комисија за епидемиологија и хигиена 

Во текот на 1972 година Комисијата ќе продол-
жи да укажува стручна помош при изготвувањето 
на општинските акциони програми, како и кон-
трола над спроведувањето на мерките од акцио-
ната програма. 

УП 

Обезбедување на финансиски средства 

За извршување на задачите од Програмата за 
1972 година ќе бидат обезбедени средства преку 
Републичкиот буџет. Републичкиот фонд за води 
и Републичкиот фонд за здравствено реосигурува-
ње доделени во 1971 година. 

1. Партиципација на Републиката во изградба 
на водоводни објекти: 

— Републички фонд за води 1.000.000 дин. 
— Републички буџет — акциона 

програма 1.000.000 дин. 
2). Стручно изведување на задачите од про-

грамата : 
— Републички буџет — акциона 

програма 600.000. дин. 

Во извршувањето на задачите од Програмата за 
1972 година ќе се користат и средствата распре-
делени од Републичкиот фонд за здравствено рео-
сигурување во 1971 година, како и средствата од 
Републичкиот буџет за извршување на одделни за-
дачи од Програмата — трошоци за превентивна 
здравствена заштита. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-945 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

82. 
Врз основа на точка 1, став 3, дел „Здрав-

ствена, детска и социјална заштита" од Резолуци-
јата за основите на општествено-економската по-
литика во 1972 година, а во согласност со член. 274 
од Деловникот на Собранието на СРМ, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 30 
март 1972 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 29 март 1972 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА ВО 

СРМ ВО 1972 ГОДИНА 

I 

Оценувајќи ги позитивно постигнатите' резул-
тати во намалувањето на високата смртност на до-
енчињата, преку спроведувањето на акционите про-
грами во општините: Македонски Брод, Дебар. Ки-
чево, Струга, Тетово, Гостивар и Куманово, во пе-
риодот 1965—1970 година, Собранието на СРМ за-
клучи дека и во наредниот период активноста за 
намалување на високата смртност на доенчињата 
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да се спроведува преку акциони програми, и тоа 
како во седумте општини, така и во другите оп-
штини, односно подрачја на Републиката. 

Поради релативно полошата здравствена состој-
ба на децата на селското подрачје и во натамошни-
от период треба да продолжи ориентацијата кон 
подобрување на -здравствената заштита на село. 

П 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Акционата програма треба да придонесе за на-
малување смртноста на доенчињата во СРЖ пре-
ку подобрувањето на здравствената заштита на 
мајките и децата т.е. преку зголемување на про-
центот на раѓањата со стручна помош, опфатот на 
доенчињата, претшколски^ деца и жените во сове-
тувалиштата, зајакнување на патронажната служ-
ба, планирање на семејството и други превентив-
ни дејности. 

Истовремено Акционата програма треба да 
овозможи на селското население како целина да 
му се обезбеди недостапна здравствена заштита 
и со тоа значајно да се подобрат условите за жи-
веење на селското население'. 

Ш 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Здравствените работници што ќе ја спроведу-

ваат оваа програма-лекарите, медицинските сестри 
и акушерките, покрај обезбедување благовремено 
лекување на болните ќе преземаат и специфични 
мерки за здравствена заштита на мајки и деца и 
тоа: 

• а) за доенчиња и мали деца: 
— систематски прегледи за следење на раз-

витокот и здравствената состојба, 
— давање совети по сите прашања поврзани 

со здравјето и развитокот на децата, 
—• спроведување на активна имунизација и 

други профилактични мерки, 
— патронажна служба. 
б) за школски деца: 
— систематско следење на физичкиот и пси-

хичкиот развиток и здравствената состојба на 
школските деца, 

— систематски прегледи на школските деца од 
Д, IV и УШ одделение на осмолетките, 

— давање совети на родителите, наставниците 
и учениците во врска со запазување на здравјето, 

— здравствено воспитување. 
в) за жени: 
— грижа -за жените во текот на бременоста, 
— спроведување на патронажна дејност, 
— работа на планирањето на семејството и упа-

тување на жените за примена на современите ме-
тоди на контрацепција, 

— здравствено воспитување на жените. 

IV 

НИВОТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И 
СОСТОЈБАТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ШТО ЌЕ 

СЕ ПОСТИГНЕ ВО СРМ ВО 1972 ГОДИНА 

Врз основа на досегашното движење на пока-
зателите за здравствената состојба и заштитата во 
последните пет години. Програмата за задолжи-
телните видови на здравствена заштита и оваа 
програма, во 1972 година во СРМ ќе биде достиг-
нато следното ниво на здравствена заштита и 
состојба на мајките и децата: 

1. Стапката на смртноста на доенчињата ќе 
спадне на 80.0%. 

2. Процентот на родените со стручна помош 
ќе порасне на 65,3%. 

3. Процентот на лекувани доенчиња пред смрт 
ќе се зголеми на 57,3%. 

4. Опфатот на доенчињата во советувалишта-
та ќе се зголеми на 66%. 

5. Опфатот на бремените жени во советува-
лиштата ќе достигне ниво од 65%. 

6. Со систематски прегледи ќе бидат опфатени 
56,0% од оние што подлежат на такви. . 

7. Патронажната служба ќе обезбеди две посе-
ти на доенче, а на бремена жена 1,5. 

8. Примоимунизацијата ќе биде извршена над 
епидемиолошкиот минимум. 

9. Со советувања за контрацепција ќе бидат 
опфатени најмалку 9,0% од жените од фертилен 
период. 

V 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За обезбедување на услови за побрзо опфаќање 
на мајките и децата со основната здравствена за-
штита и извршување на мерки од специфичната 
заштита ќе се обезбеди следното: 

1. Проширување на мрежата на здравствените 
единици на селското подрачје со зголемување бро-
јот на вработените здравствени работници. 

2. Во текот на 1972 година здравствената за-
штита на селските подрачја ќе се спроведува од 
здравствените работници утврдени според оваа та-
бела: 

1. М. Брод - 3 3 4 4 4 5 7 7 
2. Гостивар 9 10 9 11 16 16 19 20 
3. Дебар 3 3 4 4 3 4 . 7 7 
4. Кичево 4 4 4 4 3 4 7 7 
5. Куманово 7 8 8 10 13 13 8 11 
6. Струга 8 8 8 8 10 10 17 17 
7. Тетово 12 12 13 15 24 24 11 15 
8. Охрид 3 5 3 5 2 4 2 5 
9. Прилеп 4 5 4 5 6 10 13 14 

10. Крушево — 1 - — • 1 — 2 3 3 
11. Берово — 1 — • 1 7 7 3 4 
12. Битола 8 10 8 10 14 14 10 10 
13. Валандово — 1 — 1 — - — — 1 
14. Виница — 1 — 1 1 '1 4 4 
15. Гевгелија 3 3 3 3 5 5 5 7 
16. Делчево 1 2 1 2 5 5 2 2 
17. Демир Хисар 1 1 1 1 — — 4 5 
18. Кавадарци 2 3 2 3 6 6 2 3 
19, Кочани 2 3 2 3 5 6 3 4 
20. Кратово — 1 — 1 — 1 — 1 
21. Кр. Паланка 1 3 1 3 5 5 — 1 
22. Неготино 1 1 1 1 — . 1 2 2 
23. Пробиштип 1 1. 1 1 2 2 1 1 
24. Радовиш — 1 — . 1 1 1 2 3 
25. Ресен — 1 — 1 3 3 2 3 
26. Св. Николе 2 3 2 3 4 4 2 3 
27. Скопје 19 19 25. 25 34 34 17 17 
28, Струмица 3 4 5 6 15 15 14 15 
29. Т. Велес 4 5 4 5 4 5 4 5 
30. Штип — . 1 — 1 — — 7 8 

Вкупно СРМ: 101 124 113 140 192 207 178 205 

3. Обезбедување на нужните предуслови за 
нормална работа на екипите од лекар, медицинска 
сестра и аку шерка. 

4. Обезбедување на стручно-методолошка по-
мош на здравствените работници од селските здрав-
ствени единици од страна на специјализираните 
кадри на Заводот за здравствена заштита на мајки 
и деца и локалните педијатри и гинеколози. 

5. Следење извршувањето на плановите за ра-
бота на медицинските единици на село од страна 
на медицинските центри односно здравствените,^ до-
мови. 
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6. Тесна соработка на Службата за здравствена 
заштита на мајки и деца и здравствените пунктови 
на село со Црвениот крст, Конференцијата на 
на ССРНМ, Конференцијата за општествена актив-
ност на жените и сите други органи и организации 
што можат да придонесат за остварување на про-
грамата. 

VI 
НАЧЕЛНИ ПОСТАВКИ 

1. Врз основа на ов^а програма, собранијата на 
општините треба да изготват и усвојат комплетни 
програми во кои како минимум треба да бидат за-
стапени планираните подобрувања (зголемувања) на 
медицинскиот персонал на селското подрачје, а во 
некои општини и во самите градови. 

2. Во програмите на општините треба да бидат 
прецизно определени изворите за финансирање. 

Критериумите за партиципација на Републи-
ката во извршувањето на акционите програми во 
1972 година ќе бидат изработени од Републичката 
комисија за следење спроведувањето на акционите 
програми. 

3. Сите медицински единици треба да бидат 
опремени со неопходната медицинска опрема и мо-
торно возило според карактеристиките на теренот. 

4. Здравствената заштита на населението ќе се 
укажува по единствена методологија т. е. ќе се при-
менува активниот метод на здравствена заштита. 
Плановите за работа на сите медицински единици 
ќе бидат изготвени со помош на Заводот за здрав-
ствена заштита на мајки и деца. 

VII 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
Програмата ќе се финансира од Фондовите за 

здравствено осигурување и од општините. Републи-
ката со свои средства ќе партиципира во финан-
сирањето на Програмата според критериумите од 
точка 2, дел IV утврдени во Одлуката за Акцио-
ната програма за намалување високата смртност 
на доенчињата во СРМ во 1971 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 26 од 21 јули 1971). Висината 
на партиципацијата на Републиката ја одредува 
Комисијата за следење спроведувањето на Акцио-
ната програма за намалување на високата смртност 
на доенчињата (формирана од Републичкиот секре-
таријат за здравство и социјална политика. 

За остварување на оваа програма Републиката 
ќе партиципира со износ од 3.000.000 динари од бу-
џетот на Републиката, и со износ од 2.000.000 дина-
ри од Фондот за здравствено реосигурување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-946 Претседател % 
31 март 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

83. 
Врз основа на член 8 од Законот за Републич-

киот фонд за пошумување на голините („Службен 
весник на СРМ" бр. 25/1970), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 30. III. 1972 годи-
на. и на седницата на Стопанскиот собор одржана 
на 30. III. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУ-

МУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ЗА 1971 ГОДИНА 
I 

Се дава одобрение на Завршната сметка на Ре-
публичкиот фонд за пошумување на голините за 
1971 година, што ја донесе Управниот одбор на 
Фондот за пошумување на годините на седницата 
одржана на 21. И. 1972 година. 

II 

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

Број 03-901 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

84. 
Врз основа на член 7, став 3 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за пошумување на годините 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/1970), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 30. III. 
1972- година, и на седницата на Стопанскиот собор, 

.одржана на 30. III. 1972 година, донесе 

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

МУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за пошумување на годините за 
1972 година, што го донесе Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за пошумување на годините на 
седницата одржана на 21. И. 1972 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 

Бр. 03-900 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател; 

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

85. 
Врз основа на точка 6, под б, став 2 од Опште-

ствениот план за развој на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија од 1971—1975 година, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 30 март 
1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 30 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИ-
НИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 1971—1975 ГОДИНА, ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ 
СО ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

I 

Се дава одобрение на Програмата за истражу-
вање на минералните суровини во Социјалистичка 
Република Македонија за периодот 1971—1975 го-
дина, за користење на средствата со Општествениот 
план за развој на Социјалистичка Република Ма-
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кедонија од 1971 до 1975 година, што ја донесе Уп-
равниот одбор на Републичкиот фонд за истражу-
вачки работи во рударството, на седницата одржана 
на 28 февруари 1972 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 03-893 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

86. 
Врз основа на точка 6, под б, став 2 од Опште-

ствениот план за развој на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија од 1971 до 1975 година, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
30 март 1972 година, и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 30 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ВО ПЕРИО-
ДОТ 1971—1975 ГОДИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ПЛАЦ ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 1971 ДО 1975 

ГОДИНА 

I 

Се дава одобрение на Програмата на Републич-
киот фонд за води во периодот 1971—1975 година, 
за користење на средствата предвидени со Опште-
ствениот план за развој на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија од 1971 до 1975 година, што ја 
донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
води, на седницата одржана на 28 октомври 1971 
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 03-892 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

87. 
Врз основа на член 10 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство („Службен весник на СРМ" бр. 
12/1971), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 30 март 1972 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 30 март 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
ВО 1972 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Програмата на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство во 1972 годину што ја донесе Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за унапредува-
ње на индивидуалното земјоделство на седницата 
одржана на 23. II. 1972 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 03-896 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

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

88, 
Врз основа на точка 6, под б, став 2 од Опште-

ствениот план за развој на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија од 1971 до 1975 година, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 30 
март 1972 година, и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 30 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТНАТА 
МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 1971—1975 ГОДИНА, 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕ-
НИ СО ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

I 

Се дава одобрение на Програмата за изградба 
и реконструкција на патната мрежа во Социјали-
стичка Република Македонија во периодот 1971— 
1975 година, за .користење на средствата предвидени 
со Општествениот план за развој на Социјалистич-
ка Република Македонија од 1971 до 1975 година, 
што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за патишта на седницата одржана на 23 де-
кември 1971 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 

Бр. 03-894 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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89. 
Врз основа на член 5 од Законот за Републич-

киот фонд за истражувачки работи во рударството 
(„Службен весник на СРМ", бр. 22/66), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 30 март 
1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 30 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРА-
ЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 1972 

ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на финансискиот план на 
Републичкиот фонд за истражувачки работи во ру-
дарството за 1972 година, што го донесе Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за истражувачки ра-
боти во рударството на седницата одржана на 5 
јануари 1972 година, под број 01-23/1. 

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 

Бр. 03-895 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

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

90. 
» Врз основа на член 13 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство („Службен весник на СРМ" бр. 
12/1971), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 30 март 1972 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 30 март 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВО ЗА 1971 ГОДИНА 

I 

Се дава одобрение на Завршната сметка на Ре-
публичкиот фонд за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство за 1971 година, што ја донесе 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за уна-
предување на индивидуалното земјоделство" на сед-
ницата одржана на 23. П. 1972 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 

Бр. 03-898 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

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

91. 
Врз основа на точка 6, под б, став 2 од Опште-

ствениот план за развоЈ на Социјалистичка Ре-
публика Македонија од 19/1 до 19/5 година, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
30 март 1972 година, и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 30 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИ-
ОДОТ 1971—1975 ГОДИНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 1971 ДО 1975 

ГОДИНА 

I 

Се дава одобрение на Програмата за пошуму-
вање на годините во Социјалистичка Република 
Македонија во периодот 1971—1975 година, за ко-
ристење на средствата предвидени со Општествени-
от план за развој на Социјалистичка Република 
Македонија од 19/1 до 1975 година, што ја донесе 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за пошу-
мување на годините, на седницата одржана на 26 
октомври 1971 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 03-890 Претседател 
31 март 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

92. 
Врз основа на член 10 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство („Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" бр. 12/71), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 30 март 
1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 30 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВА-
ЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1971—1975 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Програмата на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство за периодот ,од 1971—1975 година, што 
ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за унапредување на индивидуалното земјоделство, 
на седницата одржана на 23 декември' 1971 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 03-891 ' Претседател, 
31 март 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 
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93. 
Врз основа на Амандманот ХХХП, точка 1 на 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 30 март 1972 година, и на седницата на Собо-
рот на општините, одржана на 30 март 1972 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНИТЕ 

УМЕТНОСТИ „МОША ПИЈАДЕ" 

I 

Се дава согласност за основање на Фонд за 
унапредување на ликовните уметности- „Моша Пи-
јаде". 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 858 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

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

94. 
Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, 

став 1 и точка 4 на Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 30 март 1972 година, 
и на седницата на Просветно-културниот собор одр-
жана на 30 март 1972 година, и на седницата на 
Просветно-културниот собор одржана на 29 март 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА 
НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАБРАНА 
И СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕДОЗВОЛЕН УВОЗ, ИЗ-
ВОЗ И ПРЕНОС НА СОПСТВЕНОСТА НА КУЛ-
ТУРНИ ДОБРА, ШТО ЈА УСВОИ ГЕНЕРАЛНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЈА НА СВОЕТО XVI ЗАСЕДАНИЕ 

ОД 14 НОЕМВРИ 1970 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност за ратификација на Кон-
венцијата за мерките за забрана и спречување на 
недозволен увоз, извоз и пренос на сопственоста на 
културни добра, што ја усвои Генералната конфе-
ренција на своето XVI заседание од 14 ноември 
1970 година во Париз. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-859 
31 март 1972 година 

Скопје 
* Претседател 

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

95. 
Врз основа на Амандманот ХХХП, точка 1 на 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 30 март 1972 година, и на седницата на 
Соборот на општините одржана на 30 март 1972 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ФОНД ЗА НАГРАДА НА АВНОЈ 

I 

Се дава согласност за основање на Фонд за на-
града на АВНОЈ. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-860 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

96. 
Врз основа на член 2, став 1 од Законот за рас-

пределба на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството 
за 1972 година, Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија,. на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 март 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 30 
март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
* 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА 
ГОЛИНИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

ЗА 1972 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПОШУМУВАЊЕТО 

I 

Се дава одобрение на Програмата на Републич-
киот фонд за пошумување на годините за корис-
тење на средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во стопанството за 1972 
година за финансирање на пошумување^, што ја 
донесе Управниот одбор на Фондот за пошумува-
ње на годините на седницата одржана на 26. X. 
1971 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 

Бр. 03-899 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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97. 
Врз основа на член 12, став 3 од Законот за 

Републичкиот фонд за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство („Службен весник на СРМ" 
бр. 12/1971), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, и на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 30 март 1972 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор одржана на 30 март 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО ЗА 1972 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство за 1972 година, што го до-
несе Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
унапредување на индивидуалното земјоделство на 
седницата одржана на 23. П. 1972 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 

Бр. 03-897 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

98. 
Врз основа на член 16 од Законот за заштита 

од градобијност („Службен весник на СРМ" бр. 
10/1971), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 30. Ш. 1972 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 30. Ш. 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШ-

ТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1971 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на Завршната сметка на 

Републичкиот фонд за заштита од тра добиј ност за 
1971 година, што ја донесе Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за заштита од тра добиј ност на 
седницама одржана на 2. П. 1972 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 

Бр. 03-903 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

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

99. 
Врз основа на член 15, став 2 од Законот з» 

заштита од тра добиј ност („Службен весник на 
СРМ" бр., 10/1971), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30. Ш. 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 30. III. 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗА-
ШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1972 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на финансискиот план на 
Републичкиот фонд за заштита од град обиј ност за 
1972 година, што го донесе Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за заштита од град обиј ност на 
седницата одржана на 10. П. 1972 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 

Бр. 03-902 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

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

100. 
Врз основа на член 93 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата на Републичкиот собор, одржана 
на 30 март 1972 година и на седницата на Соборот 
на општините, одржана на 29 март 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИ-
ОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

I. За членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за социјална заштита да се име-
нуваат: 

1. Димче Кираџиски, општествен работник во 
Републичката конференција на ССРНМ; 

2. Миле Хаџи Василев, професор на Правниот 
факултет; 

3. Вера Димитрова, советник во Собранието на 
СРМ; 

4. Раде Петровски, пратеник во Социјално-
здравствениот собор од Куманово; 

5. Драган Христовски, дипл. правник пом,, ди-
ректор на стручната служба на заедницата на ин-
валид ско-пензиското осигурување на Македонија; 

6. Мате Матевски, началник на одделението за 
безбедност на сообраќајот при Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи; 

7. Слободанка Костова, зам. началник на од-
делението за здравство и социјална заштита при 
Собранието на град Скопје; 

8. Ристо Божиновски, претседател на Републич-
киот совет за прекршоци; 

9. Живко Видоевски, директор на Центарот 
за социјална работа — Тетово; 
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10. Димитар Ефински, педијатар во Заводот за, 
рехабилитација на деца и младинци — Скопје; и 

11. Светозар Василевски — дипл. економист со-
ветник во Републичката заедница за образование. 

П. Оваа одлука влегува во сила со 'денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број ОЗ—957 Претседател 
31 март 1972 година . на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

101. 
Врз основа на член 4 од Законот за образување 

на Совет за народна одбрана на СРМ („Службен 
весник на СРМ" број 5/70), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 30 март 1972 годи-
на и на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 29 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА СРМ 

I. Се разрешуваат од членови на Советот за 
народна одбрана на СРМ: 

1. Киро Поповски, поранешен претседател на 
Републичката конференција на СММ; и 

2. Иван Гиновски, поранешен републички се-
кретар за внатрешни работи. 

П. Се именуваат за нови членови во Советот: 
1. Владо Петковски, претседател на Републич-

ката конференција на СММ; и 
2». М-р Љупчо Арнаудовски, член на Изврш-

ниот совет и републички секретар за внатрешни 
работи. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
еа СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-956 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ 
Никола Минчев, е. р. 

102. 
Врз основа на член 2 од Законот за распре-

делба на средствата на Социјалистичка Република 
Македонија за инвестиции во Стопанството за 1972 
година, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 30 март 1972 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 30 март 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРА-
ЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕ-
СТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1972 ГОДИНА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РУДАРСКИТЕ ИСТРА-

ЖУВАЊА 

I 

Се дава одобрение на Програмата за работа 
на Републичкиот фонд Зс> истражувачки работи во 
рударството за користење на средствата на Соци-
јалистичка Република Македонија за инвестиции во 

стопанството за 1972 година за финансирање на 
рударските истражувања, што ја донесе управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки 
работи во рударството, на седницата одржана на 
5 јануари 1972 година под бр. 01-24/1. 

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 03-958 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

103. 
Врз основа на член 11 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на СРМ", бр. 16/70, 
20/71 и 35/71), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републички-
от собор, одржана на 30 март 1972 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 29 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА ВО 1972 ГОДИНА 

I 

Во периодот од 1969 до 1971 година во Соција-
листичка Република Македонија во областа на со-
цијалната заштита се постигнати одредени резул-
тати во проширувањето на капацитетите на уста-
новите за социјална заштита и подобрувањето на 
состојбата во постојните, унапредувањето на струч-
ната работа на центрите за социјална работа и на 
установите за социјална заштита и во зголемува-
њето на средствата за финансирање на оваа област. 
Во 1970 година е донесена Резолуцијата за соци-
јална заштита од-Сојузната скупштина и Законот 
за социјална заштита од Собранието на СР Ма-
кедонија. 

Во овој период се проширени и обновени капа-
цитетите на установите за социјална заштита: во 
1970 година е изграден нов објект на Заводот за 
рехабилитација на деца и младинци во Скопје со 
капацитет за 150 интерни и 200 екстерни штитени-
ци; проширен е капацитетот на Специјалниот за-
вод во Демир Капија за 130 нови штитеници; из-
в а д е н е нов објект на Прифатилиштето за деца и 
младинци во Скопје со капацитет за 90 деца: во 
1971 година е довршена изградбата на новиот објект 
на Домот за долчиња и мали деца во Битола со 
капацитет за 100 деца и 25 мајки и почна изград-
бата на новиот објект на Домот за деца без роди-
тели во Скопје со капацитет за Г40 деца. 

Бројот на корисниците на социјална заштита 
покажува тенденција на пораст: од 23.987 лица во 
1970 година, или 3% повеќе во однос на 1969 го-
лана, на околу 25.000 липа во 1971 година или за 
4°/о повеќе во однос на 1970 година. Во рамките на 
овој пораст бројот на децата и младинците се зго-
леми од 8 789 во 1969 година, односно од 10.336 во 
1970 на 11.000 лица во 1971 година. 

Бројот на применетите облици на социјална 
заштита исто така бележи пораст: од 48.645 во 1969 
на 62.800 во 1971 година или за околу 3% повеќе 
во однос на 1969 година. 

Во истиот период средствата за социјална за-
штита бележат пораст за 22,2% во однос на 1969 
година. 
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Меѓутоа, со оглед на зголемениот број на ко-
рисници и облици на социјална заштита и ниското 
ниво на материјалната основа во оваа област, таа 
се уште заостанува зад потребите и материјалните 
можности на општествената заедница. 

II 

ОПШТИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛ-
НАТА ЗАШТИТА ВО 1972 ГОДИНА 

Политиката за развој на оваа дејност во 1972 
година ќе биде насочена во правец на преземање 
на поконкретни акции од носителите на социјал-
ната заштита за подоследно реализирање целите 
на новите законски прописи и за создавање попо-
волни услови за подобрување стандардот, на лица-
та сместени ,во установите за социјална заштита, 
како и на други лица неспособни за работа кои 
немаат средства за своја егзистенција. 

Согласно. со Законот за социјална заштита се 
очекува општините да донесат програми за развој 
на социјалната заштита и врз самоуправна основа 
да отпочнат со создавање услови за обезбедување 
на трајни и сигурни извори за финансирање на 
социјалната заштита. 

Врз таа основа во текот на 1972 година ќе се 
настојува да се оствари покомплексна заштита во 
општините, усогласена со обврските што произле-
гуваат од Законот за социјална заштита и тоа: 
заштита на децата без родителска грижа, децата по-
пречени во физичкиот и психичкиот развиток, вос-
питно запуштените деца, инвалидните лица, жртви-
те на фашистичкиот терор, граѓанските жртви на 
војната, старите и изнемоштените лица, лицата за-
фатени со општествено-негативни навики и други 
лица што ќе се најдат во положба на социјална 
потреба поради разни околности. Освен тоа, во те-
кот на 1972 година се очекува да дојде до зголе-
мување на средствата к а ј . сите видови на примања 
на корисниците на социјалната заштита сразмерно 
со порастот на трошоците на животот. 

Се предвидува во текот на 1972 година разни 
облици на социјална заштита да користат околу 
27.000 лица, или за околу 8% повеќе во однос на 
1971 година. Притоа, посебен приоритет ќе им се 
даде на следните облици на заштита: упатување на 
рехабилитација, зголемување на постојаните и ед-
нократните парични помошти, упатување во спе-
цијални и други установи и други семејства и ел. 

Развојот на социјалната заштита во 1972 го-
дина ќе се остварува преку натамошно подобру-
вање на материјалната основа чии средства се цени 
да бидат зголемени за околу 10% во однос на 1971 
година. Тоа всушност претставува поголем пораст 
од порастот на националниот доход, а речиси иден-
тичен со очекуваниот пораст на вкупните буџет-
ски приходи во 1972 година. 

Во рамките на овој пораст, а според обврски-
те што произлегуваат од Законот за социјална за-
штита и во текот на 1972 година доминантно место 
ќе имаат средствата за социјална заштита што ќе 
се обезбедуваат преку општините (како основни но -
сители на социјалната заштита) и преку Републи-
ката. 

Средствата за потребите на социјалната зашти-
та во 1972 година се очекува да ги остварат следните 
движења: 

(во милиони) Индекс 
1970 1971 1972 1972/71 

1. Буџетска потрошувачка 
(без средствата за инва-
лидско-боречка заштита) 35,6 40,5 45,1 . 111,9 

2. Фондови 8,0 12,8 13,8 100,0 
3. Приходи на установи 

ОД ДРУГИ извори 5,2 5,4 5,9 110,0 

Во 1972 година како и досега финансирањето 
во социјалната заштита се очекува да биде пре-
тежно буџетско, со тоа што се предвидува да се 
пристапи кон подготовки за воведување на поадек-
ватен систем на финансирање, со посигурни и по-
стабилни извори, преку создавање на општестве-
ни фондови. 

Друг значаен извор за финансирање на соци-
јалната заштита е Републичкиот фонд за социјал-
на заштита. Тој во 1972 година се цени да оства-
ри средства во висина од 13.000.000 динари, што е 
за 12% повеќе од 1971 година. 

Овие средства ќе се насочуваат и користат спо« 
ред намената и обврските што произлегуваат од 
Законот за социјална заштита на СРМ. 

Според тоа, во 1972 година потрошувачката за 
.социјална заштита преку Републичкиот фонд за со-
цијална заштита ќе ги оствари следните движења: 

во ООО 
Вид на потрошувачка 1970. 1971 1972 

1. Тековна потрошувачка 3.155 4.959 7.000 
2. Инвестициона потрошувачка 5.610 6.020 6.000 

Се: 8.765 10.979 13.000 

Вкупно: 48,8 58,7 64,8 110,3 

Од инвестиционите средства, Фондот ќе учеству-
ва за изградба на домови за деца без родители, 
старски домови, заштитни работилници и работни 
простории за центрите за социјална работа. 

Во реализацијата на општите насоки за раз-
вој на социјалната заштита треба да се појде од ос-
новите .на кои упатуваат Резолуцијата за социјал-
на заштита и Законот за социјална заштита. Во 
таа смисла е потребно: 

— да се усогласат одлуките за социјална заш-
тита на општинските собранија со обврските и ин-
тенциите што произлегуваат рд Резолуцијата за 
социјална заштита и Законот за социјална зашти-
та, како во однос на корисниците и облиците на 
социјалната заштита, така и во однос на зголему-
вањето на средствата на материј ално-необезбедели-
те лица по корисник; 

— да се извршат потребните подготовки за во-
ведување на поадекватен систем на финансирање 
на социјалната заштита со утврдување на постоја-
ни извори на приходи, по пат на основање на фон-
дови на социјалната заштита;^ 

—во текот на 1972 година ќе се извршат под-
готовки за усогласување на Законот за социјална 
заштита и други прописи со уставните амандмани, 
што всушност ќе претставува доградување на прав-
ната и материјалната основа на социјалната за-
штита ; 

— во 1972 година материјалните средства наме-
нети за социјална заштита и дејноста на служби-
те, органите и организациите треба да бидат насо-
чени кон развивање на следните приоритетни об-
лици на социјалната заштита; 

а) рано откривање и третман, како и подобру-
вање квалитетот на дијагностичката работа и про-
гнозирање мерките за рехабилитација на децата и 
младинците попречени во физичкиот и психичкиот 
развиток. Во таа смисла треба да. се создадат ма-
теријални и кадровски услови за поуспешна кате-
горизација, за проширување капацитетите за ком-
плексна рехабилитација и запослување под посебни 
услови, при што посебен приоритет треба да имаат 
лицата со психички недостатоци и физички инва-
лидни лица; 

б) унапредување заштитата на старите лица со 
подобрување на условите во постојните домови, ка-
ко и создавање на нови установи за сместување на 
стари лица хронично болни и тешки физички инва-
лидни, стари и изнемоштени лица; 

в) сузбивање на воспитната запуштеност, при 
што посебно внимание треба да и се посвети на 
превентивната дејност, во која треба да се вклучат 
сите заинтересирани фактори, особено училиштата 
и општествените организации и да.се инсистира на 
координирано дејствување. Исто така, треба да се 
обезбеди поголема ефикасност во укажувањето на 
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социјална заштита и извршувањето на воспитните 
мерки, со подобрување на кадровските и другите 
услови во постојните установи за воспитно запуш-
тените деца и младинци и малолетни престапници; 

г) обезбедување на поефикасна заштита на де-
цата без родителска грижа преку проширување на 
капацитетите на установите за социјална заштита 
и подобрување условите за работа на овие уста-
нови, во поголема мера користење и на другите 
форми на заштита особено посвојување, сместува-
ње во други семејства, дом — семејства и подобру-
вање работата на старателските органи; 

д) подобрување на превентивната заштита на 
лицата со асоцијално однесување, испитување на 
причините што ги условуваат асоцијалните појави 
и применување на поефикасни форми на заштита; 

ѓ) продолжување на настојувањата за развој • 
на центрите за социјална работа со подобрување на 
кадровската состојба на постојните и основање на 
нови. како и унапредување на социјалната работа 
во организациите на здружен труд во -областа на 
стопанството, образованието, здравството и другите 
општествени дејности. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-878 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

104. 
Врз основа на точка 6, под б, став 2 од Оп-

штествениот план за* развој на Социјалистичка Ре-
публика Македонија од 1971 до 1975 година, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, 'одржана 
на 30 март 1972 година, и на седницата на Стопан-
скиот собор, одржана на 30 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ДИНАМИКАТА НА ИЗГРАДБАТА И ОРГАНИЗИ-
РАЊЕТО НА ОСНОВНАТА МРЕЖА НА СИСТЕ-
МОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ВО СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1971—1975 ГОДИНА 

I 

Се дава одобрение на Програмата за динами-
ката на изградбата и организирањето на основ-
ната мрежа на системот за заштита од градобиј-
ност во Социјалистичка Република Македонија во 
периодот од 1971—1975 година, за користење на 
средствата предвидени со Општествениот план за 
развој на Социјалистичка Република Македонија 
од 1971 до 1975 година, што ја донесе Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за заштита од гра-
добијност, на седницата одржана на 3 ноември 1971 
година. 

И 

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 03-889 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

105. 
Врз основа на член 15 од Законот за органите 

за водење на постапка по прекршоците („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28/65), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 30 март 1972 
година, и на седницата на Соборот на општините 
одржана на 30 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ 
НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ-ПОРОТНИЦИ НА РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

I 

Во Одлуката за бројот на судиите и судиите-
поротници на Републичкиот совет за прекршоци 
(„Службен весник на СРМ" број 29/65), во дел I 
точка 2 се менува и гласи: 

„2 Бројот на судиите-поротници на Републич-
киот совет за прекршоци се утврдува на 150 (сто 
и педесет)". 

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 03-861 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

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

106. 
Врз основа на член 15. став 2 од Законот за 

органите за водење на постапка по прекршоци 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/65), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 30 март 
1972 година, и на седницата на Соборот на општи-
ните, одржана на 29 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

1. Се разрешува ПЕТАР ФИЛИПОВ од долж-
носта судија на Републичкиот совет за прекршоци 
поради пензионирање. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-996 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

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



26 април 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 12 — Стр. 277 

107. 
Врз основа на член 23, став 1, точка 4 од Зако-

нот за избор на пратеници на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 30 март 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УВАЖУВАЊЕ НА ОСТАВКА НА 

ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ 

I 

Се уважува оставката на пратеничкиот мандат 
на Стојан Ќосев, пратеник во Стопанскиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, избран во Изборната единица Струмица I. 

И 

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 03-887 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

108. 
Врз основа на член 44 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СР Македонија на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 30 март 1972 
година и на седницата на Просветно-културниот со-
бор, одржана на 29 март 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

I 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Републичкиот' завод за 
заштита на спомениците на културата што ја до-
несе Работната заедница на Заводот на седницата 
одржана на 8. ХП. 1970 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 03-1054 
31 март 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

40. 
Врз основа на точка 1, 2 и 4 од Уставниот 

амандман XXVI на Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 40/71), а во врска со точка 46 од Одлуката за 
измени и дополненија на Одлуката за регулирање 
на односите на деловните банки со Народната бан-
ка на Југославија по работите на краткорочно^ 
кредитирање („Службен лист на СФРЈ" бр. 17/72), 
Советот на Народната банка на Македонија во* со-
гласност со Извршниот совет на Социјалистичка 
Република Македонија, на својата седница одржана 
на ден 14. IV. 1972 година, ја донесе следната 

. О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА 
РЕЕСКОНТНИ ОДНОСНО ДОКУМЕНТАРНИ КРЕ-
ДИТИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ДО ИЗНОСОТ 
ОПРЕДЕЛЕН ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

I. Деловните банки (во натамошниот текст: бан-
ките) можат да користат кај Народната банка на 
Македонија, реесконтен односно документарен кре-
дит врз основа на кредитите дадени на коминтен-
тите за вложување во обртни средства на подрач-
јето на Социјалистичка Република Македонија, за 
следните намени: 

Износ во % на ре-
илјади дин. есконт 

1. За залихи на стоки за 
извоз 

2. За увоз на определе-
ни репроматеријали 
а) за доработка во 

црната металургија 
б) за базична хеми-

ска индустрија 

15.000 

10.000 

70.000 30°/о 

25.000 

40% 

40,0/о 

3. За продажба на се-
риска опрема од ме-
тален комплекс на 
кредит 

4. За сезонски залихи 
на определени зем-
јоделски производи и 
преработки од овие 
производи 
а) за залихи на ориз 
б) за залихи на гроз-

је, јаболка и кон-
зервирано овош-
тие, зеленчук и 
вино 

в) за залиха на до-
биточна храна 

. 5. Тов на стока 
6. За печатење и зали-

ха на учебници и 
книги 

7. Угостителство и ту-
ризам 

8. Оперативна резерва 

Вкупно: 

20.000 40% 

10.000 

20.000 

10.000 

40.000 
30'% 

40% 

40% 

10.000 50% 

5.000 50% 

2.000 - 40% 
21.025 

193.025 

Во рамките на износите од претходниот став во 
кои се содржани и средствата доделени во 1971 го-
дина, Народната банка ќе одобрува реесконтни од-
носно документарен кредит за секое тримесечје, на 
деловните банки од територијата на СФР Југосла-
вија, кои имаат одобрено кредити на работните ор-
ганизации на територијата на СР Македонија. 

Банките ќе ги поднесуваат барањата најдоцна 
до 25-ти во месецот кој му претходи на наредното 
тримесечје. 
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Народната банка ќе ги зема во разгледување и 
барањата поднесени по истекот на рокот од прет-
ходниот став доколку не се исцрпени расположи-
вите средства. 

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

III. Средствата на оперативната резерва, Народ-
ната банка ќе ги одобрува за намени зависно од 
сезонските и вонредните потреби. 

IV. При одобрувањето и користењето на креди-
тите за намените предвидени со оваа одлука за си-
те други услови ќе се применуваат одредбите од 
Законот за банките и кредитните работи („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 58/71), Одлуката за регулирање 
на односите на деловните банки со Народната бан-
ка на Југославија по работите на краткорочно^ 
кредитирање („Службен лист на СФРЈ" бр. 11/71, 
21/71 и 17/72) и Упатството на Народната банка на 
Македонија. 

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

Оваа одлука влегува в5 сила наредниот ден по 
објавувањето во „'Службен весник на СРМ". 

Бр. 189 
21 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот на Банката. 
Љупчо Арсов, е. р. 

VV^ЛАл/^лллллллл^ллл/VV/^л/^^ 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 24. IX. 1971 
година, рег. бр. 36/66 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ме-
тодија Ивановски, досегашен директор на Основ-
ното училиште „Даме Груев" — Битола. 

Се овластува за потпишување Марковски Ми-
тов Петар, директор и Нојковоки Коста Горѓи, ре-
жисер на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
50/71. (1871) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 393, 
страна 617, книга П е запишано следното: На до-
сегашните потписници на Педагошката академија 
— Скопје Шопов Димитар, директор и Стефанова 
Душанка, секретар, им престанува правото за пот-
пишување согласно со решението бр. 04-1149 од 
30. VI. 1967 година на советот. 

За нов директор на Педагошката академија — * 
Скопје, согласно со решението бр. 04-1156/1 од 2. VII. 
1971 година на советот се именува Цветковиќ Саво, 
кој Академијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, заед-
но со досегашниот потписник Иванка (Бранковиќ) 
Симонова, сметководител. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 131 од 19. X. 1971 година. (1920) 

ч Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 443, 
страна 817, книга П е запишано следното: Дејно-
ста на Ветеринарната станица — Гевгелија, со-
гласно со одлуката бр. 28 од 20. Ш. 1971 година, на 
советот на работната заедница, од одржаната сед-
ница на ден 19. Ш. 1971 година, уверението бр. 
03-600/1 од 20. V. 1971 година на Собранието на 
општината Гевгелија — Пазарна инспекција и ре-
шение-бр. 03-1678/1 од 3. IX. 1971 година за давање 

согласност за проширување на дејноста на Собра-
нието на општината Гевгелија се проширува и со 
снабдување на индивидуалните сточари со репро-
материјали и сточна храна. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 61 од 10. XI. 1971 година. (1999) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 638, 
страна 681, книга Ш е запишано следното: Покрај 
досегашниот потписник на Информативниот кул-
турно-образовен центар „Кочо Рацин" — Кичево, 
в., д. директорот Томислав Тасевски, истиот ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето и новоназначениот потписник, 
со одлуката бр. 02-351/1 од 1. VП. 1970 година, на 
советот на работната заедница, од одржаната сед-
ница на 29. VI. 1970 година Бошко Спировски, за-
меник на в. д. директорот и уредник на радиото, 
сметано од 25. УШ. 1971 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 107 од 8. XI. 1971 година. (2005) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 21. X. 1971 го-
дина, рег. бр. 102/65 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Костов-
ски Тодор, директор на Основното осумгодишно учи-
лиште „Браќа Миладиновци", село Добрушево, Би-
тола. 

Се овластува Крстевски Петко, директор и Ко-
тевска Марија, да го потпишуваат училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Ус. 
бр. 58/71. (2039) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 241, 
страна 1188, книга I е запишано следното: Досегаш-
ниот предмет на работа на Заводот за запослување 
на работници — Крива Паланка, согласно со од-
луката бр. 02-475/2 од 31. V. 1971 година, на работ-
ната заедница, решението бр. 01-530 од 11. V. 1971 
година за дадена согласност на Собранието на за-
едницата за запослување — Крива Паланка и ре-
шението бр. 02-2178/1 од 17. VI. 1971 година на 
Собранието на општината Крива Паланка се про-
ширува со следната дејност: вршење на производ-
но услужни работи преку процесот на практична 
обука на стручно оспособување и образование на 
работниците и учениците и тоа преку работилници-
те на металскиот центар, кожна галантерија, кон-
фекција, трикотажа и градежништво. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 98 од 15. X. 1971 година. (1850) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 666, стра-
на 811, книга Ш е запишано следното: Покрај до-
сегашните потписници Павле Кизов, директор и 
Џевдет Ибишовски, благајник, Ветеринарната ста-
ница — Кичево, согласно со одлуката бр. 02-67/1 
од 14. IX. 1971 година на работната заедница ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, и новиот потписник Величе На-
умовски. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 123 од 15. X. 1971 година. (1851) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 41, 
страна 168, книга I е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор на Управата за изградба и 
реконструкција на улици, водовод и канализација 
— Куманово, Доцевски Томислав, согласно со ре-
шението бр. 02-193 од 5. П. 1968 година, на советот 
е именуван за директор и установата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, заедно со новите потписници Трај-
ковски Владо, секретар и Димовски Томе, шеф на 
сметководството, согласно со одлуката бр. 02-1257 
од 20. IV. 1971 година, на работничкиот совет. 
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Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 32 од 7. УП. 1971 година. (1288) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 25, стра-
на 106, книга I е запишано следното: Согласно со 
решението бр. 163 од 23. УП. 1971 година, на до-
сегашниот директор на Управата за пазари „Па-
зариште" — Куманово — Георгиевски Светозар, му 
престанува правото за потпишување, поради разре-
шување од должност. 

За в. д. директор на Управата за пазари „Па-
зариште" — Куманово, со решението бр. 154 од 23. 
УП. 1971 година на работната заедница се именува 
Стефановски Ванчо, кој установата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, заедно со стариот регистриран пот-
писник Петрушевски Доус, шеф на сметковод-
ството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
94 од 10. УШ. 1971 година. (1458) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 29. УП. 1971 
година,-рег. бр. 4/69 е запишано следното: Се ме-
нува фирмата на Заштитната работилница за про-
фесионална рехабилитација и запослување на тру-
дови инвалиди „Трудов инвалид" — Битола, и гла-
си: Заштитна 'работилница за професионална ре-
хабилитација и запослување на трудови инвалиди 
„Македонија-стакло" — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 203/1 од 20. УП. 1971 година, на работната 
заедница на Заштитната работилница „Трудов ин-
валид" — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 47/71. (1531) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 595, 
страна 459, книга Ш е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор на Основното училиште 
„Емин Дураку", село Љуботен, Бајрами Абдурах-
ман Хаки, согласно со решението бр. 100 од 12. III. 
1971 година, на Советот на работната заедница е 
разрешен од должност. 

За директор на Основното училиште „Емин Ду-
раку", село Љуботен, согласно со горенаведеното 
решение и решението бр. 65 од 20. П. 1971 год. се 
именува Касапи Фатимир, кој училиштето ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во граници-
те на овластувањето, заедно со стариот потписник 
Бајрами Хаки. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус, 

бр. 34 од 31. УШ. 1971 година. (1593) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 623, книга VI е запишано след-
ното: Досегашната фирма на Прехранбениот ком-
бинат „Жито Македонија" — Скопје — Самостојна 
организација на здружен труд. без својство на прав-
но лице Филијала I — Млинарство, согласно со 
исправката бр. 03-2666 од 6. I. 1971 година, на тек-
стот на одлуката на работничкиот совет се менува 
и ќе гласи: Прехранбен комбинат „Жито Македо-
нија" — Скопје — Самостојна организација на 
здружен труд, без својство на правно лице •— Фи-
лијала I — Скопје. 

Во согласност со горенаведената одлука фир-
л мата на Прехранбениот комбинат „Жито Македо-

нија" — Скопје — Организација на здружен труд 
— Филијала II — Пекара — се менува и ќе гласи: 
Прехранбен комбинат „Жито Македонија" — Скопје 
— Самостојна организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Филијала II — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 112 од 11. VI. 1971 година. (1195) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 198, страна 425, книга П е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Волиар-
скиот комбинат „Тодор Циповски Мерџан" — Те-
тово, согласно со одлуката бр. 256/43 од 11. V. 1971 
година, на работничкиот совет се проширува со 
следната дејност: Угостителство и туризам која 
ќе ја врши преку свои угостителски туристички 
објекти. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 985/70 од 17. VI. 1971 година. (1201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 326, книга VI е запишано след-
ното: Кон Трговското претпријатие за промет со 
универзални стоки, на големо и мало „Интерпро-
мет" — Скопје, се присоединува Трговското прет-
пријатие за текстил и галантерија, на големо и 
мало „Нова трговија" — Штип, согласно со од-
луката од 1. П. 1971 година, на работничкиот со-
вет на претпријатието „Интерпромет" — Скопје и 
одлуката бр/ 687 од 8. II, 1971 година, па работнич-
киот совет на Претпријатието „Нова трговија" — 
Штип, донесела по пат на референдум. 

Присоединувањето се смета од 1. I. 1971 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 353 од 14. VI. 1971 година. (1202) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1192, страна 1009, книга V, рег. бр. 298, 
страна 1195, книга I, рег. бр. 470, страна 809, кни-
га П и рег. бр. 508, страна 1075, книга П е запи-
шано следното: Фирмата на Продавницата број 2 
во Скопје, ул. „108" бр. 25, Продавницата број 10 
во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" бр. 41, Продавни-
цата во Гевгелија, ул. „7 Ноември" бр. 11 и Про-
давницата во Кавадарци, ул. „Киро Крстев" број 1, 
на Медната конфекција „Гуро Салај" — Лесковац, 
согласно со одлуката на работничкиот совет, од 
одржаната седница на 6. Ш. 1970 година, се менува 
и гласи: 

„Летекс" — лесковачка волнарска индустрија 
— Лесковац — Продавница број 2 во Скопје, ул. 
„108" бр. 25; 

„Летекс" — лесковачка волнарска индустрија 
— Лесковац — Продавница во Тетово, ул. „Страшо 
Пинџур" бр. 41; 

„Летекс" — лесковачка волнарска индустрија 
— Лесковац — Продавница, во Гевгелија, ул. „7 
Ноември" бр. 11 и 

„Летекс" — лесковачка волнарска индустрија 
— Лесковац — Продавница во Кавадарци, ул. „Ки-
ро Крстев" бр. 1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 241/70 од 5. IV. 1971 година. (939) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 117/55, книга Ш е запишано следното: 
Досегашниот раководител Панде Пирузев се менува. 
За раководител на Продавницата во Охрид, на 
Трговското претпријатие „Охридски магазин" — 
Охрид е поставен Славе Бошалев. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 261/71. ' (1217) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 13. V. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е за-
пишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата во Охрид, ул. „Илинденска" б.б., на 

* Трговското претпријатие „Охридски магазин" — 
Охрид, Симон Чочегоски се менува. За раководител 
е поставен Панде Пирузев. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 262/71. (1218) 
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С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

80. Општествен план за развој на Социјали-
стичка Република Македонија од 1971 до 
1975 година — — — — — — — — 249 

81; Одлука за Акционата програма за подоб-
рување на санитарно-хигиенската и епи-
демиолошката состојба во Социјалистичка 
Република Македонија во 1972 година 265 

82. Одлука за Акционата програма за намалу-
вање високата смртност на доенчињата во 
СРМ во 1972 година — — — — — 267 

83. Одлука за давање одобрение на Заврш-
ната'сметка на Републичкиот фонд за по-
шумување на голините за 1971 година — 269 

84. Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
пошумување на голините за 1972 година 269 

85. Одлука за давање одобрение на Програ-
мата за истражување на минералните су-
ровини во Социјалистичка Република Ма-
кедонија за периодот 1971—1975 година, за 
користење на средствата предвидени со 
Општествениот план за развој на Соција-
листичка Република Македонија од 1971 
до 1975 година — — — — — — — 269 

86. Одлука за давање одобрение на Програ-
мата на Републичкиот фонд за води во 
периодот 1971—1975 година за користење 
на средствата предвидени со Општестве-
ниот план за развој на Социјалистичка 
Република Македонија од 1971 до . 1975 
година — — — — — — — — — 270 

87. Одлука за давање согласност на Програ-
мата на Републичкиот фонд за унапреду-
вање на индивидуалното земјоделство во 
1972 година — — — — — — — —- 270 

88. Одлука за давање одобрение на Програ-
мата за изградба и реконструкција на 
патната мрежа во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во периодот 1971—1975 
година, за користење на средствата пред-
видени со Општествениот план за развој 
на Социјалистичка Република Македонија 
од 1971 до 1975 година — — — — — 270 

89. Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
истражувачки работи во рударството за 
1972 година — — — — — — 271 

90. Одлука за давање одобрение на Заврш-
ната сметка на Републичкиот фонд за 
унапредување на индивидуалното земјо-
делство за 1971 година — — — — — 271 

91. Одлука за давање одобрение на Програ-
мата за пошумување на голините во Со-
цијалистичка Република Македонија во 
периодот 1971—1975 година за користење 
на средствата предвидени со Општестве-
ниот план за развој на Социјалистичка 
Република Македонија од 1971 до 1975 го-
дина — — — — — — — — _ _ 271 

92. Одлука за давање согласност на Програ-
мата на Републичкиот фонд за унапреду-
вање на индивидуалното земјоделство за 
периодот од 1971 до 1975 година — '— 271 

93.. Одлука за давање согласност за основа-
ње на Фонд за унапредување на ликов-
ните уметности „Моша Пијаде" — — — 272 

94. Одлука за давање согласност за ратифи-
кација на Конвенцијата "За мерките за 
забрана и спречување на недозволен увоз, 
извоз и пренос на сопственоста на кул-
турни добра, што ја усвои Генералната 
конференција на своето XVI заседание од 
14 ноември 1970 година — — — — — 272 

95. Одлука за давање согласност за основа-
ње на Фонд за награда на АВНОЈ — — 272 

96. Одлука за давање одобрение на Програ-
мата на Републичкиот фонд за пошуму-
вање на голините за користење на сред-
ствата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за инвестиции во стопанството 
за 1972 година за финансирање на пошу-
мувањето — — — — — — — — 272 

97. Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план за Републичкиот фонд за 
унапредување на индивидуалното земјо-
делство за 1972 година — — — — — 273 

98. Одлука за давање одобрение на Заврш-
ната сметка на Републичкиот фонд за 

заштита од град оби јност за 1971 година 273 

99. Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 

заштита од град оби јност за 1972 година 273 
100. Одлука за именување на членови на Уп-

равниот одбор на Републичкиот фонд за 
социјална заштита — — — — — — 273 

101. Одлука за разрешување и именување 
членови на Советот за народна одбрана 
на СРМ — — — — — — — — — 274 

102. Одлука за давање одобрение на Програ-
мата за работа на Републичкиот фонд за 
истражувачки работи во рударството за 
користење на средствата на Социјали-
стичка Република Македонија за инве-
стиции во стопанството за 1972 година за 
финансирање на рударските истражу-
вања — — — — — — — — — 274 

103. Одлука за Програма за развој на соци-
јалната заштита во 1972 година — — 274 

104. Одлука за давање одобрение на Програ-
мата за динамиката на изградбата и орга-
низирањето на основната мрежа на си-
стемот за заштита од градобијност во Со-
цијалистичка Република Македонија во 
периодот од 1971 — 1975 година — — 276 

105. Одлука за изменување на Одлуката за 
бројот на судиите и судиите поротници 
на Републичкиот совет за прекршоци — 276 

106. Одлука за разрешување на судија на Ре-
публичкиот совет за прекршоци — — 276 

107 Одлука за уважување на оставка на 
пратенички мандат — — — — — — 277 

108 Одлука за потврдување Одлуката за из-
менување и дополнување на Статутот на 
Републичкиот завод за заштита на спо-
мениците на културата — — — — — 277 

Општи акти на самоуправни организации 

41. Одлука за намените и условите за дава-
ње на реесконтни односно документарни 
кредити на деловните банки до износот 
определен за Социјалистичка Република 
Македонија — — — — — — — — 277 
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