
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
ве враќаат. Огласи по тарифата. 

Петок, 28 декември 1979 
С к о п ј е 

Број 42 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 24 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

513. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУ-

ЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Републичкиот буџет за 1980 го-
дина, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
декември 1979 година. 

Број 08-3342 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

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

РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА 
I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Републичкиот буџет за 1980 година содржи: 
Приходи 5.885.500.000 динари 
Расходи 5.885.500.000 динари 

Приходите од став 1 на овој член се форми-
раат од: 

1. Изворни приходи во из-
нос од 3.896.000.000 динари 

2. Дополнителни средства 
од федерацијата 1 

Приходите од став 1 ,на овој 
дуваат за: 

— општи општествени пот-
реби на Републиката 3 

— придонес за федераци-
јата 2 

— компензација за покри-
вање на дел од трошо-
ците во железничкиот 
сообраќај и кај цената 
на струјата од термое-
лектраните 

— помош на општините за 
отстранување ,на после-
диците од поплавите 

.989.500.000 динари 

член се распоре-

.377.000.000 динари 

.098.500.000 динари 

210.000.000 динари 

200.000.000 динари 

Член 2 
Во постојаната резерва на СР Македонија се 

издвојуваат 50.000.000 динари од вкупните приходи 
на Републичкиот буџет за 1980 година, намалени^ за 
придонесот на Републиката за Буџетот на феде-
рацијата и дополнителните средства на општините. 

Член 3 
Приходите по извори и видови и расходите по 

основни намени се утврдуваат со Билансот на при-
ходите и расходите на Републичкиот буџет за 1980 
година во следните износи: 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА 

I. ПРИХОДИ 

01—1 

1. НЕПОСРЕДНИ - ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 

ВИД 01 - ДАНОК НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Данок на доход на организациите на здружениот труд 
Вкупно Вид 01: 

460.000.000 460.000.000 
460.000.000 

ВИД 02 - ДАНОЦИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД 
02—1—1 Републички данок од личен доход на работниците 
02—1—2 Републички данок на примањата од продолжена рабо-

та и од работен однос на пензионерите 
02—3 Републички данок од личен доход од вршење на зем-

јоделска дејност 
Вкупно Вид 02: 

200.000.000 

39.000.000 

35.000.000 274.000.000 
274.000.000 
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ВИД 03 - ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ И НА ПРОМЕТОТ НА НЕД-
ВИЖНОСТИ И ПРАВА 

03—1 Основен данок на промет на производи 2.632.000.000 
03—2 Посебен републички данок на промет на производи ^ ^^454.000.000^^^^3.086.000.000 

Вкупно Вид 03: ^ „ „ „ ^ „ ^ . . " ^ ^ „ ^ ^ ^ - . 3 . 0 8 6 . 0 0 0 . 0 0 0 

ВИД 05 - Т А К С И 

05—4 Такси на вода , 28.000.000 ^ ^ ^ ^ 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Вкупно Вид 05: 28.000.000 

ВИД 07 - ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, 
ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГА-
НИЗАЦИИ И ДРУГИ ПРИХОДИ 

07—1 Приходи според посебни прописи 27.000.000 
07—2 Приходи на републичките органи и организации 11.000.000 
07—4 Други приходи „10.000.000^^^^48.000.000 

Вкупно Вид 07: 48.000.000 

ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ П Р И Х О Д И ^ ^ ^ ^ ^ ^ : 3 . 8 9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 

2. ПРИМЕНИ ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ВО ТЕКОВ-
НАТА ГОДИНА 

ВИД 08 - ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ОД ДРУГИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

08—2 Дополнителни средства 1.989.500.000 1.989.500.000 
Вкупно В и д Ј ) 8 : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ - - - - „ 1 . 9 8 9 . 5 0 0 . 0 0 0 
- - - ВКУПНО: 5.885.500.000 

II. Р А С Х О Д И 

ОСНОВНА НАМЕНА 01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

01—1 Средства од кои работните заедници на републичките 
органи и организации стекнуваат доход 487.719.000 

01—2 Материјални трошоци 277.254.000 
01—3 Посебни намени 259.378.000^^^1.024.351.000 

Вкупно основна намена 01: 1.024.351.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 02 - НАРОДНА ОДБРАНА И 
ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

02—2 Народна одбрана " ^ ^ ^ 2 7 9 . 1 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 2 7 9 . 1 0 0 . 0 0 0 
Вкупно основна намена 02: . - - - - - - - - - „ 2 7 9 . 1 0 0 . 0 0 0 

ОСНОВНА НАМЕНА 03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МА-
ТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

03—1 Тековни вложувања 372.376.000 
03—2 Отплата на ануитети „ ^ ^ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ „ 4 3 2 . 3 7 6 . 0 0 0 

Вкупно основна намена 03: ^ ^ ^ „ 432.376.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 04 - ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗ-
ВОЈОТ НА СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ 
ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

04—2 Компензации, премии, регреси и надоместок 360.000.000 
04—4 Други средства за поттикнување развојот на стопан 

ството и интервенции во стопанството 53.900.000 413.900.000 
Вкупно основна намена 04: 413.900.000 
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05-
05-

ОСНОВНА НАМЕНА 05 - ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА 
НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕД-
НИЦИ 
Придонес на Републиката за буџетот на федерацијата 
Дополнителни средства 
Вкупно основна намена 05: 

2.098.500.000 
827.225.000 2.925.725.000 

2.925.725.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕ,ЈНОСТИ 

06—1 Непосредно финансирање 
06—1—1 Образование 
06—1—2 Наука 
06—1—3 Култура 
06—1—6 Социјална заштита 
06—1—8 Здравствена заштита 
06—1—9 Пензиска и инвалидска заштита 

Вкупно основна намена 06: 

47.730.000 
10.204.000 
21.030.000 

178.985.000 
102,166.000 
220.000.000 580.115.000 

580.115.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 07 
СТВЕНИ ПОТРЕБИ 

ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕ-

07—2 Општествено-политички и општествени организации 
Вкупно основна намена 07: 

144.629.000 144.629.000 
144.629.000 

08—1 
08—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 08 - ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕ-
ЗЕРВИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА 
Издвојување во постојаната резерва на Републиката 
Тековна буџетска резерва 
Вкупно основна намена 08: 

50.000.000 
25.304.000 75.304.000 

75.304.000 

09—4 

ОСНОВНА НАМЕНА 09 - ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ 
СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ 

Обврски по задолжување од минатите години 
Вкупно основна намена 09: 

10.000.000 10.000.000 
10.000.000 

ВКУПНО РАСХОДИ (од 01 до 09): 5.885.500.000 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Член 4 

Расходите во износот од 5.885.500.000 динари, се распоредуваат по носители, корисници и поб-
кои се искажани по основни намени во Билансот лиски намени во посебниот дел на Републичкиот 
на приходите и расходите на Републичкиот буџет буџет за 1980 година кој гласи: 

РАЗДЕЛ 1 - ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 3.682.000 
2 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 199.000 
3 01—2—1 Материјални трошоци 620.000 
4 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 5.681.000 
5 01—3 Трошоци за приеми и пречеци . 200.000 10.382.000 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

6 03—1 За набавка на опрема - 100.000^ ^ ^ ^ ^ 1 0 0 . 0 0 0 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 
(позиции од 1 до 6): 10.482.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

3.881.000 
6.601.000 

10.482.000 

РАЗДЕЛ 2 - СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

7 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
8 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
9 01—2—1 Материјални трошоци 

10 01—2 Амортизација 
11 01—2 Патни и дневни трошоци на избрани и именувани ли-

ца и паушали на делегати 
12 01—2 Трошоци за избори на републички делегати 
13 01—2 Печатење на стенографски белешки 
14 01—2 Трошоци за преведување на јазиците на народнос-

тите 
15 01—2 Трошоци за надворешни лица што учествуваат во ра-

ботата на телата на Собранието 
16 01—2 Трошоци за издавање и испраќање на „Делегатски 

информатор" 
17 01—3—1 Лични примања на функционерите и на раководните 

работници 
18 01—3 Трошоци за приеми и пречеци 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

19 03—1 За набавка на опрема, адаптација и реконструкција 
на работните простории 

20 03—1 Одржување на опремата во печатницата и композер-
системот 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 
(позиции од 7 до 20): ^ ^ 

21.855.000 
691.000 

6.460.000 
891.000 

6.400.000 
200.000 
345.000 

50.000 

550.000 

2.645.000 

25.403.000 
600.000 

2.000.000 

500.000 

06.090.000 

2.500.000 

68.590.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За 'работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

24 03—1 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

За набавка на опрема 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 
(позиции од 21 до 24): - -

22.546.000 
46.044.000 
68.590.000 

РАЗДЕЛ 3 - СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

21 01—2—1 Материјални трошоци 153.000 
22 01—3 Трошоци за приеми и пречеци 45.000 
23 01—3—1 Лични примања на функционерите и на раководните 

работници ..10-573.000 

70.000 

10.771.000 

70.000 

10.841.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 4 - ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ГЛАВА 1 - ИЗВРШЕН СОВЕТ 
01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

25 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 

10.841.000 
10.841.000 

29.671.000 
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1 2 3 4 5 

26 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 977.000 
27 01—2—1 Материјални трошоци 2.760.000 
28 01—2 Амортизација 2.000.000 
29 01—2 Надоместок за надворешни соработници 200.000 
30 01—2 Патни и дневни трошоци 2.000.000 
31 01—2 Материјални трошоци на Републичкиот центар за из-

500.000 вестување и тревожење 500.000 
32 01—2 Материјални трошоци за работа на Републичкиот со-

вет за општествено уредување и развој и на Репуб-
личкиот 'совет за стопански развој и економска по-
литика 200.000 

33 01—2 Трошоци за одржување на објектите за потребите на 
Републиката 15.000.000 

34 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници 35.604.000 

35 01—3 Трошоци за приеми и пречеци 2.000.000 90.912.000 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

36 03—1 За набавка на опрема за републичките органи на 
управата 

37 03—1 За набавка на опрема за објектите за потребите на 
Републиката и за инвестиционо одржување на објек-
тите и на превозните средства 

38 03—1 Сервис на авионот 
39 03—2 Ануитети за авионот 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

40 05—1—1 Учество во Титовиот фонд 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(позиции од 25 до 40): 

2.000.000 

7.000.000 
2.000.000 
5.000.000 

240.000 

16.000.000 

240.000 

107.152.000 

ГЛАВА 2 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРА-
ШАЊА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

41 01—1 Лични доходи за работниците во работната заедница 
42 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
43 01—2—1 Материјални трошоци 
44 01—2 Амортизација 
45 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 
46 01—3 Трошоци за подготвување на кадри за работа во со-

јузната управа и во ССНР 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 41 до 46): 

1.915.000 
48.000 

185.000 
25.000 

985.000 

1.800.000 4.958.000 

4.958.000 

ГЛАВА 3 - БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

47 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
48 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
49 01—2—1 Материјални трошоци 
50 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 

ВКУПНО ГЛАВА 3 
(позиции од 47 до 50): 

1.360.000 
37.000 

199.000 

990.000 2.586.000 

2.586.000 

ГЛАВА 4 - . СОВЕТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

51 03—1 За откуп и изградба на станови за Македонците од 
егејскиот дел на Македонија и за други повратници 20.000.000 20.000.000 
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06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

52 06—1—6 Социјални помошти на повратници Македонци од егеј-
скиот дел на Македонија 
ВКУПНО ГЛАВА 4 
(позиции од 51 до 52): 

7.000.000 7.000.000 

27.000.000 

ГЛАВА 5 - УРЕД ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

53 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 2.864.000 
54 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 51.000 
55 01—2—1 Материјални трошоци 180.000 
56 01—2 Амортизација 10.000 
57 01—2 Акции, проекти и студии ^ ^ ^350.000 3.455.000 

ВКУПНО ГЛАВА 5 
(позиции од 53 до 57) . . „ - - 3 - 4 5 5 . 0 0 0 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 

(позиции од 25 до 57): ^ ^ ^ ^ ^ „ „ „ ^ „ - - 1 4 5 . 1 5 1 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАДИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 36.923.000 
За функцијата на органот 1 0 8 . 2 2 8 . 0 0 0 ^ ^ ^ 

ВКУПНО: 145.151.000 

РАЗДЕЛ 5 - УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

58 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 2.714.000 
59 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 72.000 
60 01—2—1 Материјални трошоци 416.000 
61 01—2 Амортизација 52.000 
62 01—2 Учество во трошоците за одржување на зградата 1.190.000 
63 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници „ „ 3 .216.000^^^^^7.660.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 
(позиции од 58 до 63): ....... „ . 7-660.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 2.786.000 
За функцијата на органот 4.874.000 

ВКУПНО: 7.660.000 

РАЗДЕЛ 6 - МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И 
УМЕТНОСТИТЕ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

64 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 5.583.000 
65 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 132.000 
66 01—2—1 Материјални трошоци 2.500.000 
67 01—2 Амортизација 500.000 
68 01—3—1 Надоместок за академици и за административниот 

секретар 2.448.000 
69 01—3 Трошоци за приеми и пречеци „ 100.000^ ^11.263.000 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

70 06 --1-- 2 За набавка на книги и списанија 760.000 
71 06 --1-- 2 За студии и истражувања 400.000 
72 06--1-- 2 Симпозиуми, советувања и научни собири 

и во странство 
во земјата 

720.000 
73 06--1-- 2 Надоместок за прекувремени ангажирања 

тените 
на врабо-

240.000 
74 06 --1-- 2 Совет на академиите 110.000 
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75 06—1—2 За издавачка дејност 
76 06—1—2 Откуп на ,уметнички дела, ракописи, архивска граѓа 

и микрофилмување на ретки и на старопечатени книги 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 
(позиции од 64 до 76): 

1.500.000 

300.000 4.030.000 

15.293.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

5.715.000 
9.578.000 

15.293.000 

РАЗДЕЛ 7 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОД-
БРАНА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

77 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
78 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
79 01—2—1 Материјални трошоци 
80 01—2 Амортизација 

02 - НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА СА-
МОЗАШТИТА 

81 02—2 За посебни намени 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 
(позиции од 77 до 81): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

5.947.000 
143.000 

1.130.000 
30.000 

5.100.000 

6.090.000 
6.260.000 

12.350.000 

7.250.000 

5.100.000 

12.350.000 

РАЗДЕЛ 8 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

82 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 170.496.000 
83 01—2—1 Материјални трошоци 19.000.000 
84 01—2 Амортизација 18.989.000 
85 01—2 Совет за безбедност на сообраќајот 700,000 
86 01—2 За назначување и опремување на нови работници во 

РСВР и во општинските органи за внатрешни работи 8.000.000 
87 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 2.431.000 219.616.000 

88 02—2 

02 - НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА СА-
МОЗАШТИТА 

За посебни намени 47.000.000 47.000.000 

89 03—1 

90 03—1 
91 03—1 
92 03—1 

93 03—1 

94 03—1 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

За набавка на опрема и за други потреби од Прог-
рамата 
Државни врски 
За станови на работници во РСВР 
Почетни работи за воведување на матичен број со 
потребната опрема 
Проширување и адаптација на постојниот работен 
простор за инсталациите со опрема за греење и елек-
трично напојување 
Набавка на безбедносна опрема за аеродромите 

26.000.000 
14.000.000 
8.500.000 

1.500.000 

1.500.000 
2.000.000 53.500.000 
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95 05—2 

05 - ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

Наменски средства за милицијата во општините 370.000.000 370.000.000 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

96 06—1—1 Трошоци за Центарот за образование ,на кадри за без-
бедност и за општествена самозаштита 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 
(позиции од 82 до 96): 

41000.000 43.000.000 

733.116.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДАЛ 9 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 
Надоместок на лицата за неоправдано поминато вре-
ме во притвор и во истражен затвор 
Надоместок за издршка на осудени и притворени ли-
ца во Републиката и надвор од неа и други трошоци 
Надоместок на трошоци за судско-медицински вешта-
чења 

104 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници 
Надоместок на комисии за правосудни испити и за 
испити за судиите за прекршоци 

97 01—1 
98 01—1 
99 01—2—1 

100 01—2 
101 01—2 

102 01—2 

103 01—2 

105 01—3 

170.496.000 
562.620.000 
733.116.000 

4.990.000 
110.000 
660.000 

20.000 

600.000 

1.600.000 

400.000 

614.000 

350.000 9.344.000 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

106 06—1—1 Трошоци за стручни советувања и стручно усовршу-
вање 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 
(позиции од 97 до 106): 

300.000 300.000 

9.644.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 10 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

107 
108 
109 
НО 

01—1 
0 1 — 1 
01—2—1 
0 1 — 2 

111 
112 

01-
01-

- 2 
- 2 

113 
114 

01-
01-

- 2 
- 2 

115 01-- 2 

116 
117-

01-
-01-

- 2 
- 2 

118 01-

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Надоместок на Службата за општествено книговодство 
и трошоци за изработка на Републичкиот буџет и за-
вршната сметка 
Средства за назначување на приправници 
За намирување на трошоците околу одржувањето на 
работните простории 
Трошоци за меѓународна соработка 
Учество во финансирањето на потребите на Задруж-
ниот сојуз на Македонија 
Учество во Фондот на солидарноста со неразвиените 
земји и земјите во развој 
Надоместок за поопштествени имоти 
Печатење на обрасци за наплата на мандатна казни 
од прекршоци 
Лични доходи на функционерите и раководните ра-
ботници 

5,100.000 
4.544.000 
9.644.000 

10.950.000 
248.000 

1.060.000 

1.000.000 
4.000.000 

1.500.000 
200.000 

2.500.000 

45.000.000 
70.000 

300.000 

3.552.000 70.380.000 
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1 2 3 4 5 

02 - НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА СА-
МОЗАШТИТА 

119 02—2 Средства за општонародна одбрана 214.000.000 214.000.000 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

120 03—1 За изградба и опремување на објекти што се од општ 
интерес на Републиката 173.000.000 

121 03—1 Обврски по користени кредити за нестопански инвес-
тиции 100.000.000 

122 03—2 За отплата на ануитети по користени кредити и заеми 55.000.000 328.000.000 

04 - ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСТ-
ВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ ПОДРАЧЈА 

123 04—2 Средства за регреси, премии и компензации 150.000.000 
124 04—2 Средства за компензации ^ 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 360.000.000 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

125 06—1—9 Средства за извршување на обврските на Републи-
ката за посебни додатоци кон пензиите како и за 
обврските по основ на пензиско-инвалидско осигуру-
вање, утврдени со закон ^ „ „ ^ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

08 - ИЗДВОЈУВАЊЕ ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА РЕПУБ-
ЛИКАТА 

126 08—1 Издвојување во' постојаната резерва на Републиката 50.000.000 
127 08—2 Тековна буџетска резерва 25.304.000 75.304.000 

09 - ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА И ОБ-
ВРСКИ ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ 

128 09—4 Обврски од минатите години 10.000.000 10.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 

(позиции од 107 до 1 2 8 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 . 2 5 7 . 6 8 4 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 11.198.000 
За функцијата на органот' 1.246.486.000 

ВКУПНО: 1.257.684.000 

РАЗДЕЛ 11 —РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТОСТО-
ПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

ГЛАВА 1 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОП-
ШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

129 01-- 1 Лични доходи на работниците во работната заедница 4.086.000 
130 01-- 1 Средства за заедничка потрошувачка 86.000 
131 01--2—1 Материјални трошоци 805.000 
132 01-- 2 Амортизација 40.000 
133 01-- 2 За одржување на бараките 450.000 
134 01--3—1 Лични доходи на функционерите и раководните ра-

ботници 1 . 2 9 1 . 0 0 0 ^ ^ 6 . 7 5 8 . 0 0 0 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(позиции од 129 до 134): 6.758.000 
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ГЛАВА 2 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

135 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.411.000 
136 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 40.000 
137 01—2—1 Материјални трошоци 281.000 
138 01—2 Амортизација 27.000 
139 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници „ 9 2 1 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 2 . 6 8 0 . 0 0 0 
ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 135 до 1 3 9 ) : ^ ^ „ „ ^ ^ ^ 2.680.000 

ГЛ АВ А 3 —ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТО-
КОВШГ РЕЗЕРВИ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

140 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 922.000 
141 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 29.000 
142 01—2—1 Материјални трошоци 443.000 
143 01—2 Амортизација 40.000 
144 01—2 Надоместок за надворешни соработници и за услуги 

од други 50.000 
145 01—2 Трошоци за лабораториски испитувања на квалитетот 

на стоките 100.000 
146 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници . „ 9 2 3 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 2 . 5 0 7 . 0 0 0 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

147 06—1—1 Специјализации, стручно усовршување и учество во 
меѓународни комисии „ ^ ^ „ 5 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 0 . 0 0 0 

ВКУПНО ГЛАВА 3 

(позиции од 140 до 1 4 7 ) : ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ „ ^ ^ ^ „ - - „ 2 . 5 5 7 . 0 0 0 

ВКУПНО РАЗДЕЛ И 

(позиции од 129 до 1 4 7 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . - 1 1 . 9 9 5 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 6.574.000 
За функцијата на органот 5.421.000 ВКУПНО: 11.995.000 

РАЗДЕЛ 12 —РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

148 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 4.312.000 
149 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 121.000 
150 01—2—1 Материјални трошоци 1.060.000 
151 01—2 Амортизација 20.000 
152 01—2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 1.100.000 
153 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 4.353.000 
154 01—3 Специјализации, стручни усовршувања и учество во 

мешовити комисии . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 . 0 6 6 . 0 0 0 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

155 06—1—2 Дотација на Сеизмолошката опсерваторија 2.400.000 
156 06—1—2 Учество во трошоците ,на Р1нститутот за земјотресно 

инженерство и инженерска сеизмологија „ 1 . 0 2 4 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ „ 3 . 4 2 4 . 0 0 0 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции од 148 до 1 5 6 ) : ^ 1 4 . 4 9 0 . 0 0 0 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

4.433.000 
10.057.000 
14.490.000 

РАЗДЕЛ 13 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
И ШУМАРСТВО 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

157 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
158 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
159 01—2—1 Материјални трошоци 
160 01—2 Амортизација 
161 01—'2 Дијагностичко-прогностичка известувачка служба 
162 01—2 Субвенции за затревување на ерозивни ораници и за 

мелиорирање на ливади 
163 01—2 Надоместок за уништување на штетен дивеч 
164 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 

7.020.000 
159.000 

1.450.000 
29.000 

120.000 

9.400.000 
300.000 

2.504.000 20.982.000 

04 - ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСТ-
ВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ ПОДРАЧЈА 

165 04—4 Финансирање на превентивата, законски обврски и 
соработка во земјата и странство 

166 04—4 Учество во финансирањето на огледни републички 
ловишта 

167 04—4 За финансирање на Програмата за унапредување на 
индивидуалното земјоделство 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 
(позиции од 157 до 167): ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

700.000 

1.000.000 

24.000.000 25.700.000 

46.682.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 14 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И 
ВРСКИ 

7.179.000 
39.503.000 
46.682.000 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

168 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
169 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
170 01—2—1 Материјални трошоци 
171 01—2 Амортизација 
172 01—3—1 Лични доходи на функционерите и раководните ра-

ботници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 
(позиции од 168 до 172): 

2.688.000 
78.000 

800.000 
85.000 

2.100.000 5.751.000 

5.751.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

2.766.000 
2.985.000 
5.751.000 

РАЗДЕЛ 15 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

173 01—1 Лични доходи на работниците чо работната заедница 
174 01—1 . Средства за заедничка потрошувачка 
175 01—2—1 Материјални трошоци 
176 01—2 Оцена на урбанистички планови 
177 01—2 Изработка на просторен план на Македонија — отпла-

та на користен кредит 
178 01—3—1 Лични доходи на функционерите и раководните ра-

ботници 

2.176.000 
54.000 

460.000 
50.000 

1.900.000 

952.000 5.592.000 
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06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

179 06—1—1 Трошоци за студии 
180 06—1—1 Учество во изработката на урбанистичка документа-

ција за помали населени места (села) 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 
(позиции од 173 до 180): 

200.000 

3.000.000 3.200.000 

8.792.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

2.230.000 
6.562.000 
8.792.000 

РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

ЗА ЕКОНОМСКИ 

181 
182 
183 
184 
185 

01—1 
01—1 
01—2—1 
01—2 
01—3—1 

186 01—3 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 
Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници 
Специјализации, студиски патувања, симпозиуми и 
семинари во земјата и во странство 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 
(позиции од 181 до 186): 

3.498.000 
78.000 

680.000 
20.000 

891.000 

130.000 5.297.000 

5.297.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

3.576.000 
1.721.000 
5.297.000 

РАЗДЕЛ 17 —РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

187 
188 
189 
190 
191 

192 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
01—2—1 Материјални трошоци 
01—2 Амортизација 
01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

06—1—9 Пензиско осигурување на земјоделците 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 
(позиции од 187 до 1 9 2 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ ^ ^ „ - „ 

4.753.000 
110.000 
570.000 

60.000 

2.150.000 

20.000.000 

7.643.000 

20.000.000 

27.643.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

4.863.000 
22.780.000 
27.643.000 

РАЗДЕЛ 18 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКА И ОБ-
РАЗОВАНИЕ 
01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОР-

ГАНИЗАЦИИ 
193 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
194 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
195 01—2 Материјални трошоци 
196 01—2 Амортизација 
197 01—2 Материјални трошоци за Републичкиот фонд за сти-

мулирање талентираноста на младите 
198 01—2 За студии и збирка на прописи 
199 01—3—1 Лични доходи на функционерите и раководните ра-

ботници 
200 01—3 Учество во финансирањето на публикации од сојузен 

карактер 

4.020.000 
97.000 

660.000 
7.000 

80.000 
300.000 

1.869.000 

120.000 7.153.000 
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06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

201 06—1—1 Учество во намирување на трошоците за школување 
на децата на нашите сонародници во странство 

202 06—1—2 Педагошки совет 
203 06—1—2 Награди на ученици и студенти 
204 06—1—2 Награди „Гоце Делчев" 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 
(позиции од 193 до 204): 

200.000 
100.000 
200.000 
100.000 600.000 

7.753.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

4.117.000 
3.636.000 
7.753.000 

РАЗДЕЛ 19 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

205 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
206 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
207 01—2—1 Материјални трошоци 
208 01—2 Амортизација ^ 
209 01—2 Трошоци за одржување на мемории алии музеи 
210 01—3 Учество во реализацијата на Програмата за одбеле-

жување на 125-годишнината од раѓањето на Михајло 
Пупин 

211 01—3 Партиципација за издавање на „Енциклопедија на Ју -
гославија" 

212 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

213 03—1 За извршување на програмски задачи 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

214 06—1—3 Специјализации и усовршување во странство 
215 06—1—3 Трошоци за микрофилмување на историска граѓа 
216 06—1—3 Награди „11 Октомври" 
217 06—1—3 Награди „Климент Охридски" 
218 06—1—3 Дејност на Републичкиот завод за заштита на споме-

ниците на културата 
219 06—1—6 Социјално осигурување на самостојните уметници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 
(позиции од 205 до 219): 

1.747.000 
51.000 

438.000 
19.000 

140.000 

1.529.000 

4.000.000 

1.538.000 

50.000 

1.500.000 
350.000 
500.000 
180.000 

400.000 
350.000 

9.462.000 

50.000 

3.280.000 

12.792.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

1.798.000 
10.994.000 
12.792.000 

РАЗДЕЛ 20 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

220 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
221 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
222 01—2—1 Материјални трошоци 
223 01—2 Амортизација 
224 01—2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 
225 01—2 Надоместок за второстепени комисии 
226 . 01—2 Надоместок на трошоците во врска со стручен надзор 
227 01—2 Трошоци за спроведување на Акционата програма за 

подобрување на санитетско-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во СР Македонија 

6.361.000 
148.000 

1.300.000 
200.000 

680.000 
315.000 

1.440.000 

10.000.000 
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228 01—3—1 Лични примања на функционерите и на раководните 
работници 

229 01—3 Надоместок за стручни испити за здравствените ра-
ботници и за специјалистички испити 

3.157.000 

480.000 24.081.000 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

230 06—1—6 Трошоци за соработка со меѓународни организации и 
институции во земјата 

231 06—1—6 Средства за реализација на Законот за цивилните ин-
валиди од војната 

232 06—1—6 Средства за реализација на Законот за заштита на 
семејствата чиј хранител е на задолжителна воена 
служба 

233 06—1—6 Финансирање на одделни облици на инвалидска заш-
тита и материјално обезбедување на учесниците од 
НОВ 

234 06—1—6 Боречки додаток 
235 06—1—8 Трошоци за анализи и супер анализи 
236 06—1—8 Болнички трошоци за душевно болни 
237 06—1—8 Трошоци за задолжителни видови на здравствената 

заштита на населението 
238 06—1—8 Трошоци за задолжителна превентивна здравствена 

заштита 
239 06—1—8 Трошоци за здравствена заштита на странци 
240 06—1—8 Трошоци за здравствена заштита на учесници во НОВ 
241 06—1—8 Партиципација во спроведувањето на Програмата за 

намалување на високата смртност на доенчињата и на 
малите деца 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 
(позиции од 220 до 241): 

200.000 

11.320.000 

23.000.000 

110.000.000 
7.000.000 

278.000 
8.400.000 

43.350.000 

7.200.000 
138.000 

33.000.000 

9.800.000 253.686.000 

277.767.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

6.509.000 
271.258.000 
277.767.000 

РАЗДЕЛ 21 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ 
ОДНОСИ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

I 
242 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
243 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
244 01—2—1 Материјални трошоци 
245 01—2 Амортизација 
246 01—2 Трошоци за погранични средби 
247 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 
248 01—3 За стручно усовршување, семинари и советувања 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 
(позиции од 242 до 248): 

5.048.000 
135.000 

1.064.000 
24.000 

1.000.000 

2.798.000 
90.000 10.159.000 

10.159.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

5.183.000 
4.976.000 

10.159.000 

РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

! 

249 
250 
251 
252 
253 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
01—2—1 Материјални трошоци 
01—2 Трошоци за престој на странски и домашни новинари 
01—2 Трошоци за набавка на весници, списанија и „Тан-

југ" 

2.963.000 
70.000 

426.000 
531.000 

590.000 
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254 01—2 Трошоци за издавачка дејност 2.703.000 
255 01—2 Трошоци за одделни радиоемисии и програми на 

странски јазици и на јазиците на народностите во 
СРМ 4.960.000 

256 01—2 Трошоци за информативно-оропагандна и културно-
забавна дејност во странство 6.818.000 

257 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници „ 1 - 2 4 4 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 2 0 . 3 0 5 . 0 0 0 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

258 06—1—2 Награди „Мито Хаџиваеилев-Јасмин" 50.000 50.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 

(позиции од 249 до 2 5 8 ) : „ ^ ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ 20.355.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 3.033.000 
За функцијата на органот 17.322.000 

ВКУПНО: 20.355.000 

РАЗДЕЛ 23 —РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТ-
ВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕ,ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

259 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 3.456.000 
260 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 78.000 
261 01—2—1 Материјални трошоци 320.000 
262 01—2 Амортизација 15.000 
263 01—2 Трошоци на управната инспекција 150.000 
264 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници „ „ „ „ ^ 9 6 3 0 0 0 „ ^ „ „ 4 . 9 8 2 . 0 0 0 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 
(позиции од 259 до 2 6 4 ) : ^ ^ ^ „ - - - - - - - 4 - 9 8 2 - 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 3.534.000 
За функцијата на органот 1.448.000 

ВКУПНО: 4.982.000 

РАЗДЕЛ 24 - РЕПУБЛИЧКИ 
НИРАЊЕ 

ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛА-

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

265 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
266 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
267 01—2—1 Материјални трошоци 
268 01—2 Амортизација 
269 01—2 Трошоци за советувања, договарања и семинари 
270 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 

7.445.000 
167.000 
480.000 

30.000 
150.000 

1.518.000 9.790.000 

271 06—1—1 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

Елаборати и студии за подолгорочен развиток на од-
делни области и дејности 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 
(позиции од 265 до 271): 

500.000 500.000 

10.290.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

7.612.000 
2.678.000 

10.290.000 
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РАЗДЕЛ 25 - РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА ОД-
БРАНА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

272 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 7.457.000 
273 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 259.000 
274 01—2—1 Материјални трошоци 2.300.000 10.016.000 

02 - НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА СА-
МОЗАШТИТА 

275 02—2 За посебни намени 13.000.000^^^^13.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 
(позиции од 272 до 275): 23.016.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 7.716.000 
За функцијата на органот ^ ^ ^ ^ ^ 1 5 . 3 0 0 . 0 0 0 

ВКУПНО: 23.016.000 

РАЗДЕЛ 26 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

276 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 872.000 
277 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 21.000 
278 01—2—1 Материјални трошоци 400.000 
279 01—2 Трошоци за Комисијата за интегрална бонификација 

на реката Вардар и пловниот пат Дунав-Егејско Море 250.000 
280 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници ^ „ 6 5 0 . 0 0 0 ^ 2.193.000 

04 - ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСТ-
ВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВОЈ, НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ ПОДРАЧЈА 

28.200.000 

30.393.000 

281 04—4 Решавање на водостопански проблеми од посебно зна-
чење за Републиката 1.200.000 

282 04—4 За финансирање на Водостопанската програма „ ^ ^ ^ 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 
(позиции од 276 до 282): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 893.000 
За функцијата на органот 29-500.000 

ВКУПНО: 30.393.000 

РАЗДЕЛ 27 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

01 - РАБОТА НА РЕ,ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

283 01-- 1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.742.000 
284 01-- 1 Средства за заедничка потрошувачка 45.000 
285 01--2—1 Материјални трошоци 350.000 
286 01-- 2 Амортизација 80.000 
287 01--3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 973.000 
288 01-- 3 Трошоци за советувања, семинари, посети и сојузни и 

меѓународни натпревари 200.000 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

289 03—1 Инвестиционо одржување на зградата 1 5 0 - 0 0 0 ^ 1 5 0 . 0 0 0 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

\ 
290 06—1—2 Проучување и истражување во областа на физичката 

култура 300.000 



28 декември 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ ' Бр. 42 - Стр. 961 

291 06—1—2 Учество во финансирањето на врвните спортови во 
републиката 2.000.000 

292 06—1—3 Издавачка дејност 100 .000^^^^^2 .400 .000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 

(позиции од 283 до 2 9 2 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5.940,000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 1.787.000 
За функцијата на органот 2.153.000 

ВКУПНО: 5.940.000 

РАЗДЕЛ 28 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ш 01-- 1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.480.000 
294 01-- 1 Средства за заедничка потрошувачка 37.000 
295 01--2—1 Материјални трошоци 367.000 
296 01-- 2 Амортизација 25.000 
297 01-- 2 Општа републичка туристичка пропаганда, акции од 

манифестациони карактер и партиципации 1.058.000 
298 01-- 2 Учество во финансирањето на смучарските центри во 

републиката 1.000.000 
299 01--3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 710.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 

(позиции од 293 до 2 9 9 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 . 6 7 7 . 0 0 9 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 1.517.000 
За функцијата на органот 3.160.000 

ВКУПНО: 4.677.000 

РАЗДЕЛ 29 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕ-
КОВАТА ОКОЛИНА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1.621.000 
40.000 

500.000 

714.000 2.875.691 

308 01—1 Лични доходи на раоотниците во работната заедница 
301 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
302 01—2—1 Материјални трошоци 
393 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

700.000 
300.000 1.690.999 

304 03—1 Експериментална апаратура 
39Ѕ 08—1 Набавка на опрема 

07 - ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

316 07—2 Трошоци за истражувања и мерења 
307 07—2 Трошоци за билтен 
308 07—2 Изработка на студии 
309 07—2 Советувања и семинари 
319 07—2 Акција за акопатрола 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 
(позиции од 300 до 310): 

200.000 
100.000 
300.000 
200.000 
500.000 1.300.690 

5.175.900 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

1.661.000 
3.514.000 

ВКУПНО: 10.290.000 
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РАЗДЕЛ 30 - РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

311 ' 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
312 ' 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
313 01—2—1 Материјални трошоци 
314 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 
315 01—3 Трошоци за студии и за надворешни соработници 

842.000 
27.000 

600.000 

858.000 
2.000.000 4.327.000 

316 03—1 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Набавка на опрема 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 
(позиции од 311 до 316): 

306.000 306.000 

4.633.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

869.000 
3.764.000 
4.633.000 

РАЗДЕЛ 31 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 
СО СТРАНСТВО 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

317 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
318 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
319 01—2—1 Материјални трошоци 
320 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 

1.948.000 
56.000 

400.000 

1.591.000 3.995.000 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

321 06—1—3 Средства за одделни активности 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 
(позиции од 317 до 321): 

18.000.000 18.000.000 

21.995.000 

РЕК АПИТ У Л АЦИ Ј А НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

2.004.000 
19.991.000 
21.995.000 

РАЗДЕЛ 32 -

322 01—1 
323 01—1 

РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕР-
СКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 

324 01—2—1 Материјални трошоци 

325 03—1 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Инвестиции 

652.000 
13.000 

160.000 825.000 

5.000.000 5.000.000 

07 - ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

326 07—2 Помош на верските организации 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 
(позиции од 322 до 326): 

5.000.000 5.000.000 

10.825.000 

665.000 
10.160.000 
10.825.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 
^ ^ ^ ^ ^ ^ В К У П Н О : ^ 
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РАЗДЕЛ 33 - РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 

01—1 
0 1 — 1 
01—2—1 
0 1 — 2 
01—2 
01—2 
01—3—1 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 
Трошоци за извршување на премерот 
Трошоци за обезбедување на зградата 
Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 
(позиции од 327 до 333): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 34 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

334 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
335 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
336 01—2—1 Материјални трошоци 
337 01—2 Амортизација 
338 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 
339 01—3 Трошоци на анкетни испитувања 
340 01—3 Набавка на холерит картички 
341 01—3 Процена на површини и приноси 
342 01—3 Нови статистички истражувања 
343 01—3 Одржување на електронскиот систем 
344 01—3 Трошоци за одржување на зградата 
345 01—3 Трошоци за спроведување на пописи 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 
(позиции од 334 до 345). ^ ^ 

2.436.000 
54.000 

500.000 
100.000 

20.000.000 
300.000 

613.000 

2.490.000 
21.913.000 
24.003.000 

21.700.000 
531.000 

1.700.000 
350.000 

1.330.000 
2.070.000 

216.000 
380.000 
330.000 
588.000 

1.518.000 
30.332.000 

24.003.000 

24.003.000 

21.045.000 

31.045.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

22.231.000 
38.814.000 
61.045.000 

РАЗДЕЛ 35 - АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

346 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
347 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
348 01—2—1 Материјални трошоци 
349 01—2 Амортизација 
350 01—2 Заштитно микрофилмување на архивска граѓа 
351 01—2 Откуп и истражување на архивската граѓа 
352 01—2 Издавачка дејност 
353 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 

(позиции од 346 до 353): 

7.200.000 
175.000 

2.215.000 
360.000 

1.100.000 
460.000 

2.260.000 

997.000 14.767.000 

14.767.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 36 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧ-
НО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 
01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 
354 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 

7.375.000 
7.392.000 

14.767.000 

2.055.000 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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355 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 45.000 
356 01—2—1 Материјални трошоци 300.000 
357 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници " 709.000 
358 01—3 Трошоци за редовно школување, специјализации и 

студиски престој на странски граѓани во СРМ 3.000.000 
359 01—3 Трошоци за проширена техничка помош, соработка, 

консултации, семинари и партиципација 675.000 
360 01—3 Трошоци за реципроцитетни обврски, учество на чле-

нови во мешовити комисии ^ ^ ^ ^ ^ 6 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 7.384.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 

(позиции од 354 до 360):^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ 7.384.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 2.100.000 
За функцијата на органот ^ 5.284.000 ^ ^ ^ 

ВКУПНО: 7.384.000 

РАЗДЕЛ 37 - РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

I 
361 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 16.444.000 
362 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 383.000 
363 01—2—1 Материјални трошоци 2.250.000 
364 01—2 Амортизација 500.000 
365 01—2 Надоместок за метеоролошки набљудувања 2.400.000 
366 01—2 Хидролошки и метеоролошки мерења 444.000 
367 01—2 Одржување на хидролошки и метеоролошки станици 

и објектот „Солунска Глава" 845.000 
368 01—2 Трошоци за испитување на квалитетот на водите и 

за аерозагадување 810.000 
369 01—2 Трошоци за чување на објектот 240.000 
370 01—2 Катастар за загадувачи на вода 180.000 
371 01—2 Учество во изградбата на пат за „Солунска Глава" 300.000 
372 01—2 Печатење на метеоролошки годишник 180.000 
373 01—2 Радиосондажни мерења 1.000.000 
374 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници ^ ^ 1.296.000 27.272.000 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

375 06—1—1 Учество во намирувањето на трошоците за школување 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 
(позиции од 361 до 375): ^ ^ 

240.000 240.000 

27.512.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

16.827.000 
10.685.000 
27.512.000 

РАЗДЕЛ 38 - ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

376 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
377 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
378 01—2—1 Материјални трошоци 
379 01—3—1 Лични доходи на судиите 
380 01—3 Трошоци за судии-поротлици, сведоци и вешти лица 
381 01—3 Изготвување на билтен и збирка 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 
(позиции од 376 до 381): 

4.105.000 
135.000 
540.000 

6.805.000 
20.000 

250.000 11.855.000 

11.855.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

4.240.000 
7.615.000 
20.855.000 
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РАЗДЕЛ 39 - РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

382 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
383 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
384 01—2—1 Материјални трошоци 
385 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 
(позиции од 382 до 3 8 5 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

760.000 
32.000 

350.000 

1.688.000 2.830.000 

2.830.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

792.000 
2.038.000 
2.830.000 

РАЗДЕЛ 40 - СТОПАНСКИ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

386 
387 
388 
389 
390 

01—1 
01—1 
01—2—1 
01—3—1 
01—3 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Лични примања на судиите 
Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти 
лица 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 
(позиции од 386 до 390): 

1.331.000 
51.000 

200.000 
2.866.000 

10.000 4.458.000 

4.458.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 41 - ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

391 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
392 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
393 01—2—1 Материјални трошоци 
394 01—2 Амортизација 
395 01—3—1 Лични примања на републичкиот јавен обвинител и 

на замениците 
396 01—3 Издавање на билтен 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 
(позиции од 391 до 396): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ В К У П Н О : ^ ^ ^ ^ ^ " 

РАЗДЕЛ 42 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА 
01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 
397 01—1 . Лични доходи на работниците во работната заедница 
398 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
399 01—2—1 Материјални трошоци 
400 01—2 Амортизација 
401 01—3—1 Лични примања на републичкиот јавен правобранител 

и на замениците 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 
(позиции од 397 до 401): 

1.382.000 
3.076.000 
4.458.000 

988.000 
51.000 

345.000 
30.000 

3.622.000 
20.000 5.056.000 

5.056.000 

1.039.000 
4.017.000 
5.056.000 

637.000 
27.000 

132.000 
10.000 

1.125.000 1.931.000 

1.931.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

664.000 
1.267.000 
1.931.000 
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РАЗДЕЛ 43 - ОКРУЖЕН СУД - БИТОЛА 

01 - РАБОТА НА РЕ,ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

402 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 4.302.000 
403 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 145.000 
404 01—2—1 Материјални трошоци 508.000 
405 01—2 Амортизација 25.000 
406 01—3—1 Лични примања на судиите 4.422.000 
407 01—3 Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица 95.000 
408 01—3 Надоместок за дежурство „ „ ^ ^ ^ 1 6 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 9 . 6 5 7 . 0 0 0 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 

(позиции од 402 до 4 0 8 ) : ^ ^ - ^ 9 . 6 5 7 . 0 0 0 

РЕКАПР1ТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 4.4^7.000 
За функцијата на органот 5.210.000 ^ ^ ^ ВКУПНО: 9.657.000 

РАЗДЕЛ 44 - ОКРУЖЕН СУД - СКОПЈЕ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

409 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 9.871.000 
410 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 310.000 
411 01—2—1 Материјални трошоци 1.139.000 
412 01—2 Трошоци за затоплување на зградата 1.056.000 
413 01—2 Одржување на судската зграда 4.500.000 
414 01—2 Амортизација на зградата 120.000 
415 01—3 Надоместок за дежурства 500.000 
416 01—3 Трошоци за судии-поротници, сведоци, вешти лица и 

за спровод на обвинети и осудени лица 800.000 
417 01—3—1 Лични примања на судиите , ^ ^ ^ ^ 9 - 7 6 1 . 0 0 0 „ ^ ^ ^ 2 8 . 0 5 7 . 0 0 0 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 
(позиции од 409 до 4 1 7 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ - - - - - - - - - 2 8 - 0 5 7 - 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 10.181.000 
За функцијата на органот - 1 7 . 8 7 6 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 

ВКУПНО: 28.057.000 

РАЗДЕЛ 45 - ОКРУЖЕН СУД - ШТИП 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

418 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 2.361.000 
419 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 86.000 
420 01—2—1 Материјални трошоци 250.000 
421 01—2 Амортизација 180.000 
422 01—2 Заедничко затоплување 180.000 
423 01—3—1 Лични примања на судиите 2.761.000 
424 01—3 Надоместок за дежурство 216.000 
425 01—3 Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти лица 200.000 6.234.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 

(позиции од 418 до 4 2 5 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ - „ . - - - - 6 . 2 3 4 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 2.447.000 
За функцијата на органот 3.787.000 ВКУПНО: 6.234.000 

РАЗДЕЛ 46 - ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД - БИТОЛА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

2.525.000 
78.000 

380.000 
9.000 

426 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
427 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
428 01—2—1 Материјални трошоци 
429 01—2 Амортизација 
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430 
431 

0 1 -
0 1 -

-1 Лични примања на судиите 
Трошоци за судии-поротници и сведоци 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 
(позиции од 426 до 431): 

1.799.000 

^ 70.000 4.861.000 

4.861.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 47 - ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД - СКОПЈЕ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

( 

432 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
433 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
434 01—2—1 Материјални трошоци 
435 01—2 Амортизација 
436 01—3—1 Лични примања на судиите 
437 01—3 Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти 

лица 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 
(позиции од 432 до 437): 

2.603.000 
2.258.000 
4 861.000 

10.890.000 
326.000 

1.000.000 
90.000 

6.646.000 

350.000 19.302.000 

19.302.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

11.216.000 
8.086.000 

19.302.000 

РАЗДЕЛ 48 - ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД - ШТИП 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

438 
439 
440 
441 
442 

01—1 
01—1 
01—2—1 
01—3—1 
01—3 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Лични примања на судиите 
Трошоци за судии^поротници и сведоци 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 
(позиции од 438 до 442): 

1.470.000 
51.000 

291.000 
1.242.000 

70.000 3.124.000 

3.124.000 

РЕК АПИТУ Л АЦИ Ј А НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 49 - ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - БИТОЛА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

443 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
444 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
445 01—2—1 Материјални трошоци 
446 01—2 Амортизација 
447 01—3—1 Лични примања на обвинителот и на замениците 
448 01—3 Надоместок за дежурства 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 
(позиции од 443 до 448): ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

^ ^ - - ^ В К У П Н О : ^^ ^^ 

РАЗДЕЛ 50 - ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ 
01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

449 01—1 Лични доходи ,на работниците во работната заедница 
450 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 

1.521.000 
1.603.000 
3.124.000 

1.244.000 
51.000 

190.000 
8.000 

2.453.000 
100.000 

1.295.000 
2.751.000 
4.046.000 

3.297.000 
115.000 

4.046.000 

4.046.000 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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451 01—2—1 Материјални расходи 
452 01—2 Амортизација 
453 01—3—1 Личен примања на обвинителот и на замениците 
454 01—3 Надоместок за дежурства 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 
(позиции од 449 до 454): 

300.000 
30.000 

5.108.000 
100.000 8.950.000 

8.950.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

3.412.000 
5.538.000 
8.950.000 

РА8ДВЛ Ѕ1 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - ШТИП 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

455 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
456 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
457 01—2—1 Материјални трошоци 
458 01—3—1 Лични примања на обвинителот и на замениците 
459 01—3 Надоместок за дежурства 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 
(позиции од 455 до 459): 

743.000 
29.000 

160.000 
1.587.000 

80.000 2.599.000 

2.599.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

772.000 
1.827.000 
2.599.000 

РАЗДЕЛ 52 - СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

460 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
461 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
462 01—2—1 Материјални трошоци 
468 01—2 Набавка на опрема 
484 01—2 Одржување на бараката 
465 01—3—1 Лични доходи за судиите 
46Ѕ 01—3 Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти 

лица 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 
(позиции од 460 до 466): ^ ^ ^ 

РЕКАПИТУ Л АЦИ Ј А НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

2.832.000 
83.000 

773.000 
100.000 
500.000 

2.450.000 

150.00 

2.915.000 
3.973.000 

6.888.ОЅв 

6.888Ј60 

6.888.000 

РАЗДЕЛ 53 - ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД - БИТОЛА 

01 РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ОРГАНИ И 

467 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
468 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
460 01—2—1 Материјални трошоци 
470 01—3—1 Лични доходи на судиите 
471 01—3 Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти 

лица 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 53 
(позиции од 467 до 471): 

1.593.000 
48.000 

470.000 
1.186.000 

40.000 3.337.000 

3.337.001 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

1.641.000 
1.696.000 

11.855.000 
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РАЗДЕЛ 54 - ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД - СКОПЈЕ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

472 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
473 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
474 01—2—1 Материјални трошоци 
475 01—3—1 Лични доходи на судиите 
476 01—3 Трошоци на судии-поротници, сведоци и за вешти 

лица 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 54 
(позиции од 472 до 476): ^ ^ ^ 

3.172.000 
91.000 

950.000 
2.091.000 

100.000 6.404.000 

6.404.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 55 - ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД - ШТИП 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

477 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
478 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
479 01—2—1 Материјални трошоци 
480 01—2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и за вешти 

лица 
481 01—2 Амортизација 
482 01—3—1 Лични доходи на судиите 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 55 
(позиции од 477 до 482): 

3.263.000 
3.141.000 
6.404.000 

1.379.000 
45.000 

312.000 

40.000 
40.000 

1.241.000 3.057.000 

3.057.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 56 - РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

483 01—1 
484 
485 
486 
487 
488 
489 

0 1 — 1 
01—2—1 
0 1 — 2 
01—3—1 
01—3 
01—3 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 
Лични примања на судиите 
Трошоци за билтен 
Одржување на бараката и набавка на инвентар 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 56 
(позиции од 483 до 489): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

1.424.000 
1.633.000 
3.057.000 

2.116.000 
72.000 

300.000 
35.000 

2.491.000 
120.000 
120.000 

2.188.000 
3.066.000 
5.254.000 

5.254.000 

5.254.000 

РАЗДЕЛ 57 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 
ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНО-
ТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

490 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
491 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
492 01—2—1 Материјални трошоци 
493 01—2 За стручно усовршување 
494 01—2 Трошоци за надворешни соработници 
495 01—2 Огрев и осветление 
496 01—2 Тековно одржување на работните простории 
497 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

кадри 

5.938.000 
110.000 
700.000 

30.000 
610.000 
300.000 

60.000 

683.000 
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03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

498 03—1 За набавка на опрема 1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 57 

(позиции од 490 до 498): „ ^ .. .. 8.531.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 6.048.000 
За функцијата на органот 2.483.000 ^ ^ ВКУПНО: 8.531.000 

РАЗДЕЛ 58 - КАЗНЕНО-ПОПГАВИТЕЛЕН ДОМ - ИДРИЗОВО 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

499 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 17.236.000 
500 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 340.000 
501 01—2—1 Материјални трошоци 800.000 
502 01—2 Амортизација 300.000 
503 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници ^ 4 2 0 . 0 0 0 ^ ^ 1 9 . 0 9 6 . 0 0 0 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

504 03—1 Набавка на опрема ^ ^ 600.000^ ^ 600.000 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

505 06—1—6 Посебни материјални трошоци 17.500.000 
506 06—1—6 Надоместок за ^провод на осудени лица 300.000 ^ 17.800.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 58 " 

(позиции од 499 до 506): ^ „ „ ^ „ „ ^ 37.496.000 

РЕК АЛИТ УЛ АЦИ ЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 17.576.000 
За функцијата на домот 19.920.000 ВКУПНО: 37.496.000 

РАЗДЕЛ 59 — ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕ Л ЕН ДОМ - ТЕТОВО 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

507 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
508 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
509 01—2—1 Материјални трошоци 
510 01—2 Амортизација 
511 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 

5.254.000 
110.000 
760.000 
150.000 

386.000 6.660.000 

06 - ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

512 06—1—6 Посебни материјални трошоци 
513 06—1—6 Набавка на облека 

1.965.000 
350.000 2.315.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 59 
(позиции од 507 до 513)' 8.975.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

5.364.000 
3.611.000 
11.855.000 
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РАЗДЕЛ 60 - МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

514 01— -1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.305.000 
515 01— -1 Средства за заедничка потрошувачка 35.000 
516 01— -2—1 Материјални трошоци 600.000 
517 01— -3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 631.000 
5.571.000 518 01— -3 Финансирање на одделни активности 3.000.000 5.571.000 

07 - ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

519 07— -2 Дотација на списанието „Македонија" 2.500.000 2.500.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 60 
(позиции од 514 до 5 1 9 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 . 0 7 1 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 1.340.000 
За функцијата на органот 6.731.000 

^ ^ ^ ^ ^ ^ В К У П Н О : ^ ^ ^ 8 . 0 7 1 . 0 0 0 ^ ^ . . . 

РАЗДЕЛ 61 —РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
КРАИШТА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

520 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 384.000 
521 01—1 Средст,ва за заедничка потрошувачка 21.000 
522 01—2—1 Материјални трошоци 224.000 
523 01—2 Амортизација 13.000 
524 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 1.222.000 1.864.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 61 

(позиции од 520 до 524): ^ ^ ^ ^ ^ 1.864.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ За работната заедница 405.000 За функцијата на органот 1.459.000 ^ ^ ^ ^ 
ВКУПНО: 1.864.000 

РАЗДЕЛ 62 - ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СОЈУЗОТ НА КОМУ-
НИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

03 - ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

525 03—1 Обезбедување на работни простории на редакцијата 
„Комунист" 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 

07 - ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

526 07—2 Учество во финансирањето на функциите и потребите 
на Комитетот „ 24.000.000^^ ^ 24.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 62 

(позиција од 525 до 5 2 6 ) : ^ ^ „ ^ . ^ - . „ 2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 

РЕК АПИТУ Л А ЦИ Ј А НА РАЗДЕЛОТ За функцијата на органот 29.000.000 ВКУПНО: 29.000.000 

РАЗДЕЛ 63 - РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА МА-
КЕДОНИЈА 

07 - ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

527 07—2 

528 07—2 

Дотација за финансирање на редовните потреби на 
ССРНМ 15.238.000 
Набавка на опрема 350.000 
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529 07—2 Трошоци за јубилејни прослави 1.300.000 
530 07—2 Финансирање на Програмата на општествените орга--

низации, друштва, здруженија, сојузи и издавачка 
дејност ' 24.200.000 

531 07—2 Дотација на Конференцијата за општествена актив-
ност на жените од Македонија 785.000 

532 07—2 Дотација на весникот „Нова Македонија" 22.615.000 
533 07—2 Дотација на билтенот на општествено-политичките ор-

ганизации на СРМ 749.000 
534 07—2 Дотација на весникот „Флака е Влазримит" 10.097.000 
535 07—2 Дотација на весникот „Бирлик" - 8.462.000 
536 07—2 Дотација на весникот „Остен" 2.364.000 
537 07—2 Дотација на весникот „Трудбеник" 2.850.000 
538 07—2 Дотација на списанието „Просветена жена" 2.837.000 
539 07—2 Дотација на „Стопански весник" (Стопанска политика) 4.000.000 
540 07—2 Дотација на списанието „Трибина" 1.467.000 
541 07—2 Совет за заштита на човековата околина „ 5 5 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 9 7 . 8 4 6 . 0 0 0 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 63 

(позиции од 527 до 5 4 1 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 9 7 . 8 6 4 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ За функцијата на органот 97.864.000 
ВКУПНО: 97.864.000 

РАЗДЕЛ 64 - РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА НА МАКЕДО-
НИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

542 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 2.832.000 
543 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 92.000 
544 01—2—1 Материјални трошоци 1.900.000 
545 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 2.426.000 7.250.000 

07 - ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

546 07—2 Ден на младоста 500.000 
547 07—2 Одгледување на традициите од НОВ 180.000 
548 07—2 Дотација на весникот „Студентски збор" 2.434.000 
549 07—2 Издавачко-информативна дејност 200.000 
550 07—2 За марксистичко образование 600.000 
551 07—2 Дотација на весникот „Млад борец" 3.666.000 
552 07—2 Клуб на меѓународното пријателство 600.000 
553 07—2 Шампионат на знаења 120.000 
554 07—2 Трошоци и опрема на работна бригада од интерна-

ционален карактер 150.000 
555 07—2 Акции од натпреварувачки карактер 200.000 8.650.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 64 
(позиции од 542 до 555) 15.900.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 2.924.000 
За функцијата на органот 12.976.000 

ВКУПНО: 15.900.000 

РАЗДЕЛ 65 - СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОВ 
- РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР 

01 - ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

556 07—2 Финансирање функциите на Сојузот на здруженијата 
на борците од НОВ 

557 07—2 Надоместок за користење на работни простории 
558 07—2 Помошти на учесници од НОВ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 65 
(позиции од 556 до 558): 

4.405.000 
600.000 
310.000 5.315.000 

5.315.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 
5.315.000 
5.315.000 
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РАЗДЕЛ 6 6 - С О Ј У З НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ РЕ-
ПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА 

01 - РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

559 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 
560 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 
561 01—2—1 Материјални трошоци 
562 01—3—1 Лични доходи на функционерите на раководните ра-

ботници 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 66 
(позиции од 559 до 562): „ 

324.000 
19.000 

460.000 

1.132.000 1.935,000 

1.935.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 67 -

563 05—1 Придонес на Републиката за буџетот на Федерацијата 

05—2 Дополнителни средства 

05—2 Дополнителни средства за општи општествени 
потреби на општините 

-1 Берово 
-1 Брод Македонски 

!—1 Виница Македонска 
-1 Гостивар 

564 05—2-
565 05—2 
566 05—2-
567 05—2-
568 05—2-
569 05—2-
570 05—2-
571 05—2-
572 05—2-
573 05—2-
574 05—2-
575 05—2-
576 05—2-
577 05—2-
578 05—2 
579 05—2 
580 05—2 

-1 Дебар 
-1 Делчево 
-1 
- 2 
-1 
-1 
-1 
-1 

Демир Хисар 
Кичево 
Кратово 
Крива Паланка 
Крушево 
Куманово 

1 Пробиштип 
1 Радовиш 
1 Ресен 
1 Свети Николе 
1 Тетово 

05—2 Посебни дополнителни средства 

581 05—2—1 Берово 
582 05—2—1 Битола 
583 05—2—1 Валандово 
584 05—2—1 Гевгелија 
585 05—2—Г Делчево 
586 05—2—1 Кавадарци 
587 05—2—1 Кочани 
588 05—2—1 Куманово 
589 05—2—1 Неготино 
590 05—2—1 Охрид 
591 05—2—1 Прилеп 
592 05—2—1 Радовиш 
593 05—2—1 Ресен 
594 05—2—1 Свети Николе 

- 595 05—2—1 Струга 
596 05—2—1 Струмица 
597 05—2—1 Титов Велес 
598 05—2—1 Штип 
599 05—2—3 Помош на општините за отстранување на последици-

те од поплавите 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 67 
(позиции од 563 до 5 9 9 ) : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

343.000 
1.592.000 
1.935.000 

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБИТЕ НА 
ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

05 - ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИТЕ ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

2.098.500.000 

6.737.000 
11.830.000 
6.248.000 

24.272.000 
9.035.000 
7.194.000 
9.933.000 

14.020.000 
8.763.000 

14.120.000 
6.219.000 

20.918.000 
3.216.000 
6.555.000 
1.039.000 
4.257.000 

41.360.0Р0 

1.698.000 
5.562.000 

946.000 
1.692.000 
2.578.000 
1.246.000 
3.902.000 
6.412.000 
2.212.000 
3.785.000 

10.200.000 
1.633.000 
3.764.000 
3.140.000 
3.115.000 
4.635.000 
3.807.000 
1.187.000 

200.000.000 

2.098.500.000 

195.711.000 

61.514.000 

200.000.000 

2.555.725.000 
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III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 5 

Републичкиот буџет за 1980 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

514. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1980 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Ре-
публичкиот буџет за 1980 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 де-
кември 1979 година. 

Број 06-3333 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Извршувањето на Републичкиот буџет за 1980 

година (Буџетот) се врши според одредбите на овој 
закон. 

Член 2 
Средствата за извршување на обврските утвр-

дени во Буџетот се обезбедуваат од републичките 
приходи утврдени со закон, дополнителните сред-
ства од федерацијата и од приходите што со своја-
та дејност ги остваруваат републичките органи на 
управата и републичките организации. 

Член 3 
Во средствата на Постојаната резерва на Соци-

јалистичка Република Македонија се издвојува 1%. 
Во 1980 година, покрај издвојувањето од став 1 

на овој член, ќе се издвојува уште 10/о поради ко-
ристена позајмица за потребите утврдени со Ре-
публичкиот буџет за 1977 година. 

Издвојувањето според стапките од став 1 и 2 
на овој член може да изнесува најмногу до 50.000.000 
динари. 

Основица за пресметување на средствата од 
став 1 и 2 на овој член претставуваат остварените 
приходи на Буџетот за 1980 година, намалени за 
износот на придонесот за намирување на потреби-
те на федерацијата и за износот на дополнителни-
те средства на општините. 

Член 4 
За употребата на средствата на Постојаната 

резерва на Социјалистичка Република Македони-
ја одлучува Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија (Извршниот совет) и тоа: 

— за исплатување на стасани обврски на Буџе-
тот поради нерамномерно остварување на прихо-
дите — во износ до 40.000.000 динари; и 

— за другите намени определени со член 53 и 
54, став 3 од Законот за финансирање на општини-
те и Републиката — до 50% од расположливите 
средства. 

Член 5 
Приходите што ќе ги остварат републичките 

органи на управата и републичките организации 
од (вршењето на услуги, намалени за материјал-
ните расходи направени за остварување на тие 
приходи, ќе се внесуваат во Буџетот, освен при-
ходите на Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи, Казнено-поправниот дом — Идризово, 
Воспитно-поправниот дом — Тетово, Републичкиот 
хидрометеоролошки завод и на Републичкиот за-
вод за статистика. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи ќе ги користи 
за набавка на опрема и за други потреби од Про-
грамата за модернизација на Службата за внат-
решни работи од надлежност на Републиката. 

Приходите што ќе ги остварат Казненонпоправ-
ниот дом — Идризово и Воспитно-поправниот дом 
— Тетово ќе ги користат за опрема на домовите и 
за посебни материјални трошоци. 

Приходите што ќе ги остварат Републичкиот 
хидрометеоролошки завод и Републичкиот завод 
за статистика ќе ги користат за набавка на опрема. 

Приходите од став 1 на овој член ќе се упла-
туваат на сметката на Буџетот најмалку еднаш ме-
сечно. 

Член 6 
Ако приходите што од својата дејност ги ост-

варуваат републичките органи на управата и ре-
публичките организации, како и други приходи 
што му припаѓаат на Буџетот, бидат погрешно на-
платени или ќе се наплатат во износ поголем од 
пропишаниот, погрешно или повеќе наплатениот 
износ ќе им се врати од средствата на Буџетот. 

Решение за враќање на приходите од став 1 на 
овој член донесува функционерот што раководи со 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на финансиите. 

Член 7 
Средствата за посебни намени за финансирање 

на определени дејности и активности предвидени 
во Буџетот или со закон како средства на одделни 
републички органи на управата и републички ор-
ганизации се користат врз основа на одлука на по-
себна комисија што ја именува Извршниот совет, 
ако средствата за одделна намена изнесуваат ,над 
10.000.000 динари, доколку за користењето на овие 
средства не одлучува посебно колегијално тело 
формирано врз основа на пропис на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, односно 
Извршниот совет. 

Со одлуката од став 1 на овој член се утврдува 
особено висината на средствата за поблиските на-
мени и начинот на користење на средствата од 
крајните корисници. 

Одлуките на комисијата ги извршува функ-
ционерот што раководи со републичкиот орган на 
управата односно републичката организација. 

Член 8 
Се овластува функционерот што раководи со 

републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на финансиите да склучи договор со Служ-
бата на општественото книговодство за водење на 
евиденција на извршувањето на Буџетот. 
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Член 9 
Ако во текот на годината дојде до изменување 

на организацијата и на функциите на одделни ре-
публички органи на управата и републички орга-
низации, Извршниот совет може да изврши изме-
на во распоредот на средствата ка ј тие органи. 

Член 10 
Корисниците на средствата на Буџетот можат 

да создаваат обврски до 31 декември 1980 година 
само во границите на со Буџетот распоредените 
средства за определени намени. 

Ако средствата утврдени со Буџетот за одделни 
намени не се доволни, корисниците на средствата 
се должни да дадат иницијатива за навремена 
измена на прописите и на другите акти заради 
усогласување на обврските според тие прописи со 
средствата обезбедени во Буџетот. 

Член И 
Ако во текот на извршувањето на Буџетот Из-

вршниот совет утврди дека средствата распореде-
ни за посебни намени нема да бидат искористени, 
неискористените средства може да ги пренесе во 
тековната буџетска резерва. 

Член 12 
Ако во текот на годината се основе нов орган, 

средствата за ,неговото работење се обезбедуваат 
од тековната буџетска резерва, врз основа на прес-
метка што ќе ја утврди Извршниот совет. 

Член 13 
Барателите на вештачење од член 9 на Зако-

нот за основање и работа на Републичкиот завод за 
судски вештачења во областа на финансиите, мате-
ријалното работење и сообраќајот („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 9/77), кои се финансираат од бу-
џетите на општините, не му ги надоместуваат тро-
шоците за судски вештачења на Заводот што тој 
ќе ги изврши по кривични предмети што се во-
дат по службена должност и за вештачењата по 
прекршочната постапка. 

Член 14 
Распоредот на средствата утврдени за посебни 

намени во „Раздел 2 — Собрание на Социјалистич-
ка Република Македонија" може да го менува Ад-
министративната комисија на Собранието на СР 
Македонија. 

Член 15 
Средствата за назначување на приправници, 

предвидени во „Раздел 10 — Републички секрета-
ријат за финансии", позиција 111, ќе се извршу-
ваат вр5 основа на решение за прием. 

Член 16 
Средствата за изградба и опремување на објек-

ти што се од општ интерес за Републиката, пред-
видени во „Раздел 10 — Републички секретаријат 
за финансии", позиција 120, ќе се користат преку 
посебна сметка. 

Распоредот на средствата од став 1 на овој 
член, по одделни корисници и намени, ќе го извр-
ши Извршниот совет. 

Член 17 
Средствата за регреси, премии и компензации, 

предвидени во „Раздел 10 — Републички секрета-
ријат за финансии", позиција 123 и позиција 124 
ќе се користат за намените утврдени со одделни 
прописи, а врз основа на одлуки на Извршниот 
совет. 

Чле,н 18 
Средствата за извршување на обврските на Ре-

публиката за посебниот додаток на пензија, како 
и за обврските по основ на пензиското и инвалид-
ското осигурување утврдени со закон, предвидени 
во „Раздел 10 — Републички секретаријат за фи-
нансии", позиција 124, ќе се користат според динами-
ката и на начинот што се утврдуваат со договор меѓу 
Социјалистичка Република Македонија и Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија. 

Договорот од став 1 на овој член во името на 
Социјалистичка Република Македонија ќе го пот-
пише функционерот што раководи со републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
финансиите. 

Член 19 
Средствата предвидени во „Раздел 67 — Сред-

ства за финансирање на потребите на другите оп-
штественокполитички заедници", ќе ги извршува 
функционерот што раководи со републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на финансиите. 

Средствата утврдени за помош на општините 
за отстранување на последиците од поплавите, по-
зиција 599, ќе се користат пред се, за плаќање на 
направените трошоци заради спречување на пого-
леми штети, за која цел беше ангажирана механи-
зација за регулирање на коритата на реките, на-
бавка па заштитни средства и покривање на дру-
ги трошоци во врска со привремено сместување и 
исхрана на населението погодено од поплавите, а 
врз основа на одлука на Извршниот совет. 

Дополнителните средства за финансирање на 
општите општествени потреби на општините им се 
ставаат на располагање на општините, по правило, 
во еднакви месечни износи по истекот на месецот 
и во сообразност со резултатите од наплатувањето 
на приходите од населението. 

Член 20 
Буџетот се извршува од 1 јануари 1980 година 

до 31 јануари 1981 година. 
За намирување на обврските на Буџетот ќе се 

користат и приходите што ќе се наплатат до кра-
јот на месец јануари 1981 година, а кои се одне-
суваат за 1980 година. 

Член 21 
Од средствата за амортизација на објектите на 

републичките органи на управата и републичките 
организации, предвидени во Буџетот, 50% се вне-
суваат на посебната сметка од член 16 на овој за-
кон и ќе се користат за реализација на Програ-
мата за изградба и опремување на објекти што се 
од општ интерес за Републиката. 

Член 22 
На републичките органи на управата и репуб-

личките организации што ќе остварат заштеди од 
средствата предвидени за материјални трошоци, им 
се отстапува 30% од заштедените средства во ко-
рист на Фондот за заедничка потрошувачка. 

Член 23 
Средствата предвидени за заедничка потрошу-

вачка се внесуваат во Фондот за заедничка потро-
шувачка на републичките органи на управата и ре-
публичките организации, а ќе се користат во 1980 
година, во согласност со одредбите на Општестве-
ниот договор за усогласување распределбата на 
доходот, средствата за личн,ите доходи и другите 
примања на работниците во републичките органи 
на управата и републичките организации. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1980 година. 

515. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА 
Се прогласуваат измените на Републичкиот бу-

џет за 1979 година, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ги донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 
декември 1979 година. 

Број 06-3334 
27 декември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

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

ИЗМЕНИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 
1979 ГОДИНА 

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

бен весник на СРМ", број 43/78 и 34/79), во член 1, 
став 1 износот „4.520.000.000" се заменува со изно-
сот „4.610.000.000" и во став 2, точка 2 износот 
„1.341.000.000" се заменува со износот „1.431.000.000". 

Член 2 
Во член 3 — Биланс на приходите и расходите 

на Републичкиот буџет за 1979 година: 
— во оддел I Приходи, во точка 2 — Примени 

трансферни средства во тековната година, Вид 08 
— Трансферни средства од другите општествено-
политички заедници, форма ,на приходите 08—2 
— Дополнителни средства, износот „1.341.000.000" на 
двете места се ,заменува со износот „1.431.000.000", а 
вкупниот износ на изворот на приходите Вид 08 — 
„1.341.000.000" се заменува со износот „1.431.000.000"; 

— во оддел I Приходи, на крајот, во ставката 
„Вкупно" износот „4.520.000.000" се заменува со из-
носот „4.610.000.000"; 

— во оддел II Расходи, основна намена 03 — 
Проширување на материјалната основа на трудот 
на републичките органи и организации, Распоредна 
група 03-1 — Тековни вложувања, износот 
„273.290.000" се заменува со износот „323.290.000"; 

— во Распоредната група 03—2 — Отплата на 
ануитети, износот „180.473.000" се заменува со из-
носот „220.473.000", износот „453.763.000" се заменува 
со износот „543.763.000", а вкупниот износ на основ-
ната намена 03 — „453.763.000" се заменува со из-
носот „543.763.000". 

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

јат за финансии: 
— во основната и поблиска намена 03 — Про-

ширување на материјалната основа на трудот на 
републичките органи и организации, позиција 116 
— Поблиска намена 03—1 — За изградба и опрему-
вање на објекти што се од општ интерес за Репуб-
ликата износот „173.100.000" се заменува со износот 
„223.100.000", а во позицијата 118—а поблиска на-
мена 03—2 — Обврски по користени кредити и за 
нестопавоки инвестиции износот „140.473.000" се заме-
нува со износот „180.473.000", а износот на основна и 
поблиска намена 03 — „357.873.000" се заменува со 
износот „447.873.000"; 

— во ставката Вкупно, Раздел 10 (позиции од 
104 до 123) износот „1.054.119.000" се заменува со 
износот „1.144.119.000"; и 

— во ставката — Рекапитулација на разделот 
износот „1.044.567.000" се заменува со износот 
„1.134.567.000", а износот „1.054.119.000" се заменува 
со износот „1.144.119.000". 

Член 4 
Овие измени влегуваат во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

516. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕ-
РАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за задолжителен заем за обез-
бедување постојани средства на Фондот на федера-
цијата за кредитирање побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни 
покраини во периодот од 1976 до 1980 година. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-чполитичкиот собор, одржани на 27 де-
кември 1979 година. 

Број 06-3332 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-
КРАИНИ ВО ПЕРИДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за задолжителен заем за обезбеду-

вање постојани средства на Фондот на федераци-
јата за кредитирање на побрзиот развој на стопан-
ски недоволно развиените републики и автономни 
покраини во периодот од 1976 до 1980 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/76 и 6/69), во 
член 1 став 1, зборовите: „да издвојуваат дел од 
доходот и" се бришат, а зборовите: „тој дел од до-
ходот" се заменуваат со зборовите: „задолжителен 
заем". 

Член 2 
Во член 4 по запирката, по зборот „колекто-

рите" се додава зборот „термоелектраните" и се 
става запирка. 

Член 3 
Членот 9-а се брише. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот дан од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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517. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот 'на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА 
ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

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

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 декември 1979 го-
дина. 

Број 08-3222 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБО-

ДУВАЊА 

Член 1 
Во Законот за стапките на данокот на доход на 

организациите на здружениот труд и за даночните 
олеснувања и ослободувања („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75, 44/77, 35/78, 
41/78, 22/79 и 34/79), во членот 1 ставот 2 се мену-
ва и гласи: 

„По исклучок од став 1 на овој член, за 1980 
година данок на доход плаќаат: 

— по стапка од 1% основните организации на 
здружениот труд од земјоделското производство, 
производството на шеќер, производството на же-
лезо и челик, производството на режана граѓа и 
плочи, производството на финални производи од 
дрво, производството и преработката на хартија, 
производството на стакло, производството на тек-
стилна преѓа и ткаенини, производството на готови 
текстилни производи, угостителството и производ-
ството на кожа и крзно; 

— по стапка од 0,5% основните организации на 
здружениот труд од производството на хемиски 
влакна и пластични маси, производството на ос-
новни индустриски органски и неоргански хеми-
калии (додецил — бензол, линеарен алкил-бензол, 
монохлороцентна киселина, хлор, натриум хидрок-
сид и солна киселина), производството на синтетич-
ки детергенти, производството на хемикалии за 
земјоделството (инсектицид^ фунгициди и херби-
циди), производството на кожни обувки и галанте-
рија, преработката на каучук, производството на 
амбалажно стакло, преработката и конзервирање-
то на овошје и зеленчук, преработката и конзер-
вирањето на млеко, графичката дејност, сточарст-
вото, шумарството, водостопанството, градскиот со-
обраќај, станбено-комуналните дејности и уреду-
вањето населби и простории и продажбата на вес-
ници". ' 

Член 2 
Членот 4 се брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1980 година. 

518. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 109 
од Законот за системот на општественото планира-
ње и за Општествениот план на Социјалистичка 
Република Македонија, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд, Соборот на општи-
ните и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 27 декември 1979 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 

1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 1980 ГОДИНА 
1. Тргнувајќи од целите и задачите утврдени 

со Општествениот план на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за периодот од 1976 до 1980 годи-
на и нивното остварување во изминатиот период, 
а имајќи ги предвид општите услови и фактори 
на развојот, како и насоките на политиката на ос-
тварување на Општествениот план на Југославија 
во 1980 година, основни задачи на политиката на 
општествено-економскиот развој во 1980 година се: 

(1) Натамошно развивање на социјалистичките 
самоуправни општествено-економски односи врз 
доследна примена на начелата на Уставот, Зако-
нот за здружениот труд и другите закони. 

(2) Натамошно спроведување на политиката на 
економска стабилизација, со тежиште да се обез-
беди повисока стабилност во тековите на опште-
ствената репродукција, поголема усогласеност на 
стоковно-паричните односи на пазарот и побавен 
пораст на цените и трошоците на животот и по-
стигање на поусогласени односи во распределбата 
на општествениот производ и доходот. 

(3) Зголемување на извозот на стоки и услуги и 
подобрување на односите во платнобилансната по-
зиција на Републиката, како еден од значајните 
фактори на развојот. 

(4) Јакнење на материјалната положба на здру-
жениот труд и квалитативните фактори на стопа-
нисувањето, со ширење на повисоко доходовно про-
изводство, со поефикасно користење и подобра 
економија на трудот и средствата и зголемување на 
продуктивноста на трудот и со помирен пораст на 
средствата за финансирање на општите општестве-
ни и заеднички потреби. 

2. Остварувајќи ги основните задачи на поли-
тиката за општествено-економскиот развој во 1980 
година ќе се обезбеди, во стабилни услови, поус-
пешно остварување на целите и задачите на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1976 до 1980 година. 

Во овие општи рамки ќе се обезбедат услови 
да се одржи континуитетот во динамиката на сто-
панскиот растеж и општествениот производ во 
вкупното стопанство да биде зголемен со стапка на 
реален пораст од 6,0 до 6,5%. Растежот на општест-
вениот производ во стопанството ќе биде остварен 
со натамошен пораст на производството и услуги-
те во сите дејности на стопанството, при што, про-
изводството во индустријата ќе се зголеми за око-
лу 7,5%, а на земјоделското производство за око-
лу 4,00/о. 

Од суштествено значење ќе биде порастот на 
производството и услугите да се обезбеди со пови-
сок реален пораст на извозот на стоки од остваре-
ниот во 1979 година и со осетно поумерен реален 
пораст на увозот на стоки. 

Врз основа на зголемената стопанска активност 
и примената на посебни мерки ќе се создаваат ус-
лови за продуктивно вработување на годишниот 
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прираст на активното население, на дел од лицата 
кои ^ бараат работа од порано и на лицата што се 
враќаат од привремена работа во странство. Исто-
времено, со зголемувањето бројот на вработените 
во општествениот сектор, ќе се оствари и ћораст на 
продуктивноста на трудот за близу 2,9%. 

Со натамошен развој на општествените дејнос-
ти ќе се обезбеди: зголемување бројот на децата и 
младите луѓе во образовните организации, особено 
на децата во предучилишните установи, во основ-
ното и насоченото средно образование, остварување 
на натамошно преструктуирање на насоченото об-
разование и подобрување на ефикасноста на обра-
зованието врз основа на фактичките потреби на 
здружениот труд; континуиран развој на научно-
истражувачката работа; натамошен развој на кул-
турата, физичката култура и техничката култура и 
обезбедување на здравствена, социјална и непос-
редна детска заштита на поголем број лица. 

За остварување на инвестициите во тек, по-
себно во дејностите што се од пошироко значење 
за вкупниот развој, како и за одржување на пот-
ребниот континуитет во модернизацијата и за про-
ширување на материјалната основа на трудот, 
вкупните вложувања во основни фондови во оп-
штествениот сектор ќе бидат ,на повисоко реално 
ниво за околу 6,5'0/о, во тоа стопанските инвестиции 
во општествениот сектор за 7,0%. 

Ќе се создаваат услови просечниот растеж на 
цените ка ј производителите на индустриски про-
изводи да биде побавен од остварениот во претход-
ната година, цените ка ј производителите на зем-
јоделските производи да се движат во согласност 
со порастот на цените ка ј производителите на ин-
дустриските производи, а цените на мало да рас-
тат побавно најмалку за 200/о во однос на 1979 го-
дина. 

Во согласност на (стопанската и другите актив-
ности, ќе продолжат напорите за пораст на ж и -
вотниот стандард на населението. 

Ќе се изградат околу 10.000 станови и ќе се 
прошират основните средства на комуналното сто-
панство. 

Ќе се создаваат услови правата што ги оства-
руваат работните луѓе и граѓаните по основ на 
здравственото осигурување, пензиско-инвалидското 
осигурување, социјалната заштита, боречко-инва-
лидската заштита, детските додатоци и надомес-
тоците за материјално обезбедување на пр,ивреме-
но безработните, да се обезбедат според важечки-
те прописи. 

Со политиката на распределба на општестве-
.ниот производ, доходот и чистиот доход, ќе се обез-
беди натамошно јакнење на учеството на организа-
циите на здружениот труд во општествениот про-
извод и доходот, а во рамките на тоа ќе се обезбе-
ди средствата за проширување на материјалната 
основа на трудот да се остварат со побрз пораст од 
порастот на доходот. 

Општествено-економскиот развој ќе биде оства-
руван со зголемена стопанска и друга активност во 
сите подрачја на Републиката. Притоа, ќе ,се презе-
маат мерки за натамошен побрз развој на стопан-
ски недоволно развиените краишта. 

Ќе се создаваат услови за побрз развој на под-
рачјата на граничниот појас и ридско-планински-
те реони. 1 

Исто така, ќе се обезбеди поголема заштита на 
човековата околина. 

Со општиот развој ќе се придонесе за натамош-
но јакнење на одбранбената способност и на оп-
штествената самозаштита. 

3. Заради натамошно јакнење на социјалистич-
ките 'самоуправни општествено-економски односи 
врз подоследна примена на начелата на Уставот, 
Законот за здружениот труд и другите системски 
закони, тежиштето на активностите ќе биде ста-
вено на следното: 

(1) На ниво на сите општествено-политички за-
едници ќе се остварат активности сврзани со из-
мените на Уставот на СФРЈ и на Уставот на СРМ 

и со натамошното унапредување на делегатскиот 
систем. 

(2) Посебно значење ќе има активноста за ожи-
вотворување и јакнење на колективната работа и 
подигање на личната и колективната одговорност. 

Притоа ќе се за јакне и одговорноста за приме-
на на законите и другите прописи и за извршува-
ње на обврските што се преземени со општестве-
ните договори и самоуправните спогодби. 

(3) Ќе се обезбеди организирана и меѓусебно 
координирана активност за доследна, целосна и 
творечка примена на системските решенија и за 
натамошно развивање и продлабочување на само-
управното одлучување, управување и раководење. 

Притоа, теж,иште ќе се стави на следното: 
— ќе се забрза процесот на самоуправно дохо-

довно организирање и поврзување на здружениот 
труд во Републиката и во целата земја, при што ќе 
се за јакне уставната позиција на основните орга-
низации на здружениот труд и нивната репродук-
циона и доходовна поврзаност и меѓузависност со 
интересите на здружениот труд во целина и ќе се 
развива процесот на самоуправно планирање, сло-
бодната размена на трудот и процесот на стекнува-
ње, распоредување и финална употреба на доходот 
и чистиот доход и распределба според трудот; 

— ќе се забрза здружувањето на земјоделски-
те производители и другите работни луѓе кои 
вршат дејности врз личен труд ,и средства во соп-
ственост на граѓаните во соодветни здруженија, до-
говорни организации, задруги и други облици на 
нивната организираност, како и нивно доходов,но 
поврзување, врз долгорочни основи, со производ-
ните, прометните и другите организации на здру-
жен,иот труд и нивно соодветно учество во деле-
гатските собранија на општествено-политичките за-
едници, на соодветните интересни заедници и дру-
ги организации и заедници, со цел да се забрзаат 
процесите за остварување на уставното право — 
врз основа на својот труд да остваруваат во начело 
исти права и должности како и работниците во ор-
ганизациите на здружениот труд; 

— ќе се создаваат услови за натамошно оства-
рување на уставната положба на општината, како 
самоуправна И основна општествено-политичка за-
едница и на месната заедница; 

— ќе се создаваат услови за натамошен развој 
на самоуправно интересно здружување, при што ќе 
се за јакне местото и улогата на единиците и ос-
новните заедници во општините и репродукциони^^ 
интересни заедници за одделни или повеќе сродни 
дејности и области. 

За таа цел ќе се преиспита системот на финан-
сирање на заедничките и општествените потреби. 
Притоа ќе се забрза трансформацијата на придоне-
сите во систем на самоуправно здружување на тру-
дот и средствата и ќе се проширува системот на 
непосредна размена на трудот и средствата со ор-
ганизациите на здружениот труд, даватели на ус-
луги, и системот на здружување на делот од сред-
ствата со други работни луѓе и организации и за-
едници, за остварување на заеднички планови и 
програми за работа и развој. Притоа, издвојување-
то на средствата за овие потреби ќе биде усогласе-
но со политиката и потребата од јакнење на реп-
родуктиганата способност на стопанството; 

— ќе продолжи процесот на трансформација на 
банкарскиот систем во поглед на функционирање-
то на банките, како финансиски асоцијации на 
здружениот труд, и со тоа ќе се обезбеди решавач-
ко влијание на здружениот труд врз регулирањето 
на монетарно-кредитните односи во општествената 
репродукција. Притоа, посебно место ќе му се даде 
на развивањето на интерните банки и другите об-
лици на банкарско работење во самиот здружен 
труд; 

— ќе се развива ^одлучувањето и други ви-
дови на соработка меѓу собранијата на општестве-
но-политичките заедници и собранијата на самоуп-
равните интересни заедници, основните заедници 
и единици и ќе се оствари активност за формира" 
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ње на самоуправни интересни заедници во облас-
та на електростопанството, сообраќајот и врските и 
водостопанството. На овој начин, врз основа на за-
едничките цели и интереси, ќе се здружуваат и ра-
ционално ќе се користат средствата на прошире-
ната репродукција и ќе се придонесе за поуспеш-
но остварување на општествените договори и само-
управните спогодби за развој на тие дејности; 

— ќе се интензивираат започнатите процеси за 
натамошно самоуправно трансформирање на заед-
ниците за осигурување на имоти и лица. Нивната 
активност ќе биде насочена особено кон омасову-
вање на осигурувањето и засилување на превен-
тивата. 

(4) Ќе се забрзаат работите на донесувањето на 
преостанатите системски закони. 

Сврзано со ова, органите на Републиката, во со-
работка со органите на Федерацијата и другите со-
цијалистички републики и социјалистички авто-
номии покраини, ќе настојуваат да се донесат: За -
конот за основите на системот на цените и опште-
ствената контрола на цените, Законот на основите 
на општеетвено-економските односи во стопани-
сувањето со средствата за проширена репродукци-
ја врз основа на минат труд, Законот за компен-
зации, Законот за задолжително здружување на 
трудот и средствата на организациите на здруже-
ниот труд што се занимаваат со промет на стоки и 
услуги со производствените организации на здру-
жениот труд и Законот за санација. 

Ќе продолжи процесот на создавање на усло-
ви организациите на здружениот труд да бидат но-
сители на активностите на подрачјето на економ-
ските односи со странство. Сврзано со ова, ќе се 
разработи начинот на задолжување во странство и 
начинот на усогласување на обемот и динамиката 
на увозот со резултатите на извозот на стоки и ус-
луги; ќе се обезбеди организациите на здружениот 
труд да располагаат со остварените девизи; дел од 
потребните девизни средства за стоковни и несто-
ковни плаќања организациите на здружениот труд 
првенствено да ги остваруваат врз основа на соп-
ствениот извоз и по пат ѕна самоуправни спогодби 
со организациите на здружениот труд кои оствару-
ваат извоз. 

4. За спроведување на политиката на стопан-
ска стабилизација, јакнење на материјалната осно-
ва на здружениот труд и поуспешно остварување 
на другите цели и задачи на Општествениот план 
на Републиката врз постабилни услови, тежиштето 
на активностите ќе биде насочено кон следното: 

4.1. Со годишните програми за работа и развој 
на организациите на здружениот труд и со мерките 
на економската политика, што ќе ги преземаат оп-
штините и Републиката, приоритет ќе му се даде 
на производството кое е од особено значење за по-
добро покривање на потребите од енергија, суро-
вини и храна и за остварување на поусогласени 
односи во размената со странство. 

Во врска со ова ќе се создаваат услови за по-
забрзан пораст на производството, особено на елек-
тричната енергија, јагленот, производството на ме-
талургијата, производството од комплексот на ме-
та л опреработувачката и електроиндустријата и на 
хемиската индустрија, а во агрокомплексот на сто-
чарското и на производството на индустриски и 
градинарски култури и лебни жита. 

За остварување на предвидениот растеж на 
производството организациите на^ здружениот труд 
и другите носители на развојот ќе преземаат мер-
ки со кои: 

(1) Ќе се подобри искористувањето на распо-
ложливите средства, ќе се економисува со трудот и 
средствата, ќе се подобрува квалитетот, ќе се ме-
нува асортиманот на производството, и ќе се зго-
леми производноста на трудот врз поширока при-
мена на научните достигања. 

(2) Ќе се обезбеди порационално користење и 
штедење на енергијата, суровините и репроматери-
јалите, особено на оние од увоз, и ќе се извршат 
потребните подготовки и ќе се создаваат услови за 

почнување на изградбата на дел од електроизвори-
те предвидени со Општествениот договор за здру-
жување на средства за развој на енергетиката во 
СРМ за периодот од 1976 до 1984 година, за покри-
вање на потребите од електрична енергија по 1980 
година. 

Во здружениот труд во електростопанството ќе 
се воспостават доходовни односи врз заеднички 
приход заснован на норми, мерила и критериуми за 
современо и ефикасно стопанисување со општест-
вените средства. 

(3) Ќе се настојува да се одржат сеидбените по-
вршини под ж и т а р и ц а да се остварат поголеми 
приноси и да се обезбеди поголема крмна база од 
сопствено производство. Ова ќе се остварува со по-
оптимално користење на површините во хидроме-
лиоративните системи и активирање на напуште-
ните оранични површини и со замена на дел од 
пченката во зрно со други поевтини храни. 

(4) Зголемувањето на земјоделското производ-
ство^ во индивидуалните стопанства, покрај друго-
то, ќе се остварува со позабрзано здружување на 
трудот и средствата на индивидуалните земјоделци 
во нови задруги, основни организации на кооперан-
ти и други форми на здружување, согласно со За -
конот за здружениот труд и Законот за здружу-
вање на земјоделците и Препораката за натамош-
но унапредување ,на (самоуправното интересно здру-
жување на Собранието на СРМ. 

(5) Ќе се продолжи со спроведувањето на Про-
грамата за унапредување на индивидуалното земјо-
делство; Програмата за создавање на вештачки ли-
вади на ерозивни ораници и мелиорирање на при-
родни ливади во ридско-планинските подрачја; 
Програмата на дејностите од посебен општествен 
интерес во областа на водостопанството, Програма-
та за докомплетирање на системот на противгра-
добијна одбрана и Програмата за создавање на ре-
зерви од месо во жив добиток. 

(6) Ќе се обезбеди забрзано истражување на ми-
нералните суровини, за што ќе се обезбедат допол-
нителни средства за финансирање и учество во ф и -
нансирањето на рударските истражувања. Тоа ќе 
се обезбеди со насочување на дел од вишокот на 
приходите од каматите на Народната банка на Ма-
кедонија. 

(7) Сите учесници во општествениот договор за 
заеднички мерила и мерки за поттикнување разво-
јот и за унапредување на малото стопанство ќе ги 
интензивираат активностите со кои ќе се создаваат 
услови за побрз развој на малото стопанство. 

Преку стимулативни економски и финансиски 
мерки, преку кредитната, инвестиционата и даноч-
ната политика, и понатаму ќе се обезбедуваат ус-
лови што ќе ги поттикнуваат работните луѓе во 
здружениот труд, како и работните луѓе што вршат 
дејности со личен труд и средства во сопственост 
на граѓаните, да се ангажираат за основање и ши-
рење на производствените т услужните капацитети. 

(8) Организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници и оп-
штествено-политичките заедници ќе подготват и ќе 
ги ажурираат постојните програми на штедење и 
остварување на политиката на економска стабили-
зација, при што навремено ќе се донесат мерки и 
прописи на економската политика, како и други 
мерки и активности, за намалување трошоците на 
работењето, порационално користење на енергија-
та и на другите ресурси, за подобро користење на 
работното време, порационално користење на сред-
ствата во сите видови на потрошувачка и поголемо 
користење на внатрешните резерви, вклучувајќи го 
и преиспитувањето на нормативите, користење на 
отпадните суровини и материјали и друго. 

4.2. За што поуспешно остварување на полити-
ката на намалување интензитетот на порастот на 
цените и трошоците на животот и за постигање на 
поголема глобална и структурна усогласеност во 
односите на домашниот пазар, ќе се преземаат 
следните мерки и активности: 
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(1) Организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации, како основни носи-
тели на политиката на цените, поактивно и непос-
редно ќе се вклучат во формирањето на цените и 
ќе вложуваат напори во постапката за одлучување 
на цените да се тргнува од политиката на стабили-
зација и јакнење на конкурентската способност на 
стопанството. 

Тоа треба да се потпира, пред се, врз јакнење-
то на квалитативните фактори на стопанисувањето, 
економски порационално вклучување во поделбата 
на трудот во земјата и во меѓународната размена, 
преку пошироко репродукционо поврзување на про-
изводството и прометот и врз потрајно регулирање 
на доходовните односи во цените. 

(2) Органите на Републиката ќе се залагаат, на 
ниво на земјата, благовремено да се склучи Меѓу-
републички договор за спроведување на политиката 
на цените за 1980 година. 

Притоа ќе се настојува, со преземање на мер-
ки, порешително да се применуваат утврдените 
критериуми и механизми за формирање на цените 
во црната и обоената металургија, да се усогласу-
ваат цените во хемиската индустрија со влијание-
то што го има надворешниот пазар преку увозните 
суровини, да се воспостават поусогласени пари-
тетни односи во цените на суровиот тутун, оризот, 
волната и памукот со цените на другите произво-
ди за кои се определуваат производно-продажни и 
заштитни цени и да се склучи посебен договор ме-
ѓу федерацијата, републиките и автономните по-
краини за потрајно уредување на цените во енер-
гетиката. 

(3) Еден месец по склучувањето на Меѓурепуб-
личкиот договор за спроведување на политиката на 
цените, ќе се склучи договор со општините за спро-
ведување на политиката на цените за производите 
и услугите што се од надлежност на Републиката 
и општините. 

При менувањето на цените на стоките и услу-
гите ќе се води политика да се подобри паритет-
ниот однос на цените на индустриските производи 
и да се обезбеди поумерен пораст на цените на про-
изводите и услугите, кои во 1979 година имале по-
динамичен пораст и кои поосетво влијаат врз тро-
шоците на животот. 

До склучувањето на меѓуопштинскиот договор 
за спроведување на политиката на цените во 1980 
година нема да се врши зголемување на цените на 
производите и услугите од надлежност на општи-
ните и Републиката. 

(4) Надлежните органи на општините и Репуб-
ликата ќе обезбедат општествена контрола на це-
ните и благовремено ќе преземаат мерки од својата 
надлежност заради остварување на утврдената по-
литика на цените и тоа: 

— по донесувањето на Законот за основите на 
системот на цени и за општествена контрола на це-
ните, ќе се пристапи кон изготвување на закони 
или други прописи за општествена контрола на це-
ните од надлежност на Републиката и други про-
писи и акти во врска со спроведувањето на систе-
мот на политиката на цените; 

— за стабилизација на цените на земјоделски-
те производи кои се формираат според условите на 
пазарот, за стабилизирање и зголемување на зем-
јоделското производство и унапредување на проме-
тот со земјоделско-прехранбени производи, ќе се 
забрза самоуправното организирање и здружување 
врз доходовни односи врз потрајни основи на при-
марното производство, преработката и прометот и 
организирање на пазарот. За таа цел ќе се поттик-
нува договарањето на производството, изградбата и 
опремувањето на продажен и складиштен простор, 
на разладни капацитети и друго; 

— ќе се продолжи и со компензација на це-
ните на одделни производи заради намалување 
влијанието на порастот на цените врз трошоците на 
животот; 

— ќе се поттикнува формирањето на деловни 
и самоуправни заедници за снабдување на поголе-
мите пазаришни центри; 

—- ќе се забрза создавањето на стоковни резер-
ви во Републиката. Тоа ќе се остварува со орга-
низирана набавка на стоки и со градба на сместу-
вачки простор за нив; 

— ќе се донесат прописи за утврдување на тро-
шоците во прометот и воопшто за цените на про-
изводите и услугите за кои не се склучени само-
управни спогодби за деловна соработка и здружу-
вање на средствата. 

4.3. За обезбедување на подобро функционира-
ње на единствениот југословенски пазар и за не-
рамномерно снабдување со стоки од значење за 
производството и населението, со донесувањето на 
системските прописи за цените, компензациите и 
задолжителното здружување на организациите на 
здружениот труд од областа на производството и 
прометот, истовремено ќе се настојува: да се усовр-
шува системот на самоуправно спогодување и оп-
штествено договарање на ова подрачје, да се по-
добри организацијата и функционирањето на 
единствениот југословенски пазар и да се унапреди 
системот на стоковни резерви. 

Посебно ќе се интензивира работата на унап-
редувањето на пазарот и ќе се овозможи што по-
целосно интегрално дејствување на единствениот 
пазар, заради остварување целите на економскиот 
и социјалниот развој на земјата. Напоредно со ова 
ќе се за јакне работата на инспекциските служби на 
сите нивоа. 

4.4. За јакнење на материјалната основа на 
здружениот труд и остварување на политиката за 
побавен пораст на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка од порастот на доходот, 
организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници ќе ги преземат 
следните мерки и активности: 

(1) Со планирањето на доходот, утврдувањето 
на делот од доходот кој е резултат на посебни по-
годности и неговата намена и со утврдените одно-
си во распоредувањето на чистиот доход и лични-
те доходи ќе се обезбеди следното: 

—- вкупните лични доходи во организациите на 
здружениот труд во стопанството можат да се зго-
лемат за 5 процентни поени под порастот на масата 
на доходот, а средствата за заедничка потрошувач-
ка во организациите на здружениот труд и работ-
ните заедници во стопанството, не земајќи ги пред-
вид средствата за станбена изградба, да растат во 
маса номинално најмногу до 14%. 

Во масата на личните доходи ќе се засметаат 
и исплатите за лични доходи кои ќе се извршат во 
1980 година врз база на дефинитивната распредел-
ба по завршните сметки за 1979 година; 

— вкупните лични доходи на работните заед-
ници на банките и другите финансиски организа-
ции, самоуправните интересни заедници, деловните 
заедници и здруженијата и во организациите на 
здружениот труд во надворешната трговија и трго-
вијата на големо може да се зголемат за 8 процент-
ни поени под порастот на масата на доходот во сто-
панството, а средствата за заедничка потрошувач-
ка, не земајќи ги предвид средствата за станбена 
изградба, да растат во маса номинално најмногу 
до 10%. 

Во масата на личните доходи ќе се засметаат и 
исплатите за лични доходи кои ќе се извршат во 
1980 година врз база на дефинитивната распредел-
ба по завршните сметки за 1979 година; 

— вкупните лични доходи на работните заед-
ници на органите на општествено-политичките за-
едници и на општествено-политичките организации 
можат да се зголемат до предвидениот пораст на 
средствата со буџетите, а најмногу до 8 процентни 
поени под порастот на масата на доходот во сто-
панството, а средствата за заедничка потрошувач-
ка, не земајќи ги предвид средствата за станбена 
изградба, да растат во маса номинално најмногу 
До 10%; 
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— вкупните лични доходи во организациите 
на здружениот труд во општествените дејности мо-
жат да се зголемат до предвидениот пораст на 
средствата за заеднички потреби, а најмногу до 7 
процентни поени под порастот на масата на дохо-
дот во стопанството, а средствата за заедничка пот-
рошувачка, не земајќи ги предвид (средствата за 
станбена изградба, да растат во маса номинално 
најмногу до 10%. 

(2) До крајот на јануари 1980 година ќе се 
склучи општествен договор за насочување на рас-
пределбата на доходот и личните доходи со кој ќе 
се обезбеди спроведување на вака утврдената по-
литика за движење на личните доходи. 

До крајот на март 1980 година ќе се склучат 
самоуправни спогодби на самоуправните организа-
ции и заедници за насочување и распределба на 
доходот и личниот доход со кои ќе се усогласи рас-
пределбата на доходот и личните доходи со поли-
тиката утврдена со оваа Резолуција и општестве-
ниот договор. 

Напоредно со тоа ќе се шионираат и постојните 
односно ќе се донесуваат нови самоуправни акти 
во оваа сфера во основните организации на здру-
жениот труд и работните заедници. 

До склучувањето на општествениот договор и 
самоуправните спогодби за насочување на распре-
делбата на доходот и личните доходи, самоуправ-
ните организации и заедници и органите на орга-
низациите на општествено-политичките заедници 
нема да ги зголемуваат личните доходи и заеднич-
ката потрошувачка над нивото ,на исплатените лич-
ни доходи и на заедничката потрошувачка за но-
ември 1979 година. 

(3) Работниците и нивните самоуправни органи 
и организираните социјалистички сили во органи-
зациите на здружениот труд и во работните заед-
ници, како и сите заинтересирани чинители во оп-
штината и Републиката, вклучително и самоуправ-
ната работничка контрола и органите за инспекци-
ја и општествен надзор, ќе остваруваат благовре-
мено увид и ќе преземаат други ефикасни мерки за 
примена на општествените и самоуправни општи 
акти за одговорна и доследна примена во оствару-
вањето на движењата на личните доходи во орга-
низациите и заедниците, особено во тие што рабо-
тат со загуби и со резултати пониски од просекот 
остварен во групацијата во земјата искажани во 
споредбените показатели. 

Со самоуправни спогодби за распределба на до-
ходот и личните доходи во орга,низациите на здру-
жениот труд на ниво на групации, ќе се утврдат 
задачите на Службата на општественото книговод-
ство во спроведувањето на самоуправните спогодби. 

За спроведување на утврдената политика за 
распределба на доходот и на личните доходи, по 
потреба, ќе се донесат соодветни прописи. 

4.5. За помирен пораст на средствата за финан-
сирање на заедничките потреби по ос,нов на при-
донеси и даноци од доходот и од личните доходи ќе 
се презема следното: 

(1) Со договорите за спроведување на полити-
ката за заедничка потрошувачка, како и со само-
управните спогодби и активности во организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници и со мерки ,на економската по-
литика, ќе се обезбеди вкупните средства по основ 
на придонеси и даноци од доходот и од личните до-
ходи за финансирање на заедничките потреби да 
бидат зголемени во маса најмногу до 16%, иззе-
мајќи ли исплатите за пензии од пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Во согласност со приоритетните и специфични-
те потреби ќе се обезбеди побрз пораст на средст-
вата за намирување на потребите на образованието, 
социјалната заштита и здравството. 

(2) Републичките и општинските самоуправни 
интересни заедници, во согласност со собранијата 
на општествено-политичкмте заедници, најкасно до 
крајот на јануари 1980 година ќе склучат општест-
вени договори и самоуправни спогодби за висината 

на средствата кои ќе се остваруваат по основ на 
издвојувања од доходот и од личните доходи за 
подмирување на одделните видови на заеднички 
потреби. 

Со општествените договори и самоуправните 
спогодби поблиску ќе се утврдат износите на сред-
ствата, динамиката на користење на средствата и 
заштитни мерки кои ќе ја исклучат можноста за 
формирање на средства над договорениот износ. 
Притоа, тримесечно ќе се врши усогласување на 
издвојувањата на средствата за заедничка потро-
шувачка во согласност со остварениот доход на сто-
панството по периодичните пресметки и динамич-
ки договорениот прилив на средствата. Доколку 
остварените средства во претходното тромесечие 
бидат поголеми од договорените, ќе се изврши соод-
ветно намалување на обврската на стопанството за 
наредното тримесечје. 

Со договори и самоуправни спогодби ќе се ут-
врдат задачите на Службата на општественото кни-
говодство која ќе врши контрола и ќе го следи 
спроведувањето на договорите за остварување на 
политиката за заедничка потрошувачка, ќе ги ана-
лизира состојбите и ќе ги, информира организации-
те на здружениот труд, самоуправните интересни 
заедници и органите и организациите на општеет-
вено-политичките заедници. 

(3) Самоуправните интересни заедници и орга-
низациите на здружениот труд од општествените 
дејности ќе ги усогласат своите програми со рас-
положивите средст,ва и реалните материјални мож-
ности и на таа основа ќе го сообразат обемот на 
придонесите за одделните видови на заедничка пот-
рошувачка. 

4.6. Во напорите за остварување на што пого-
лем доход, од особено значење ќе б,иде да се соз-
даваат и ^ и з е д н а ч е н и услови за стопанисување во 
сите гранки и групации на производството. 

Организациите на здружениот труд е неопход-
но да го забрзаат доходовното поврзување со орга-
низациите на здружениот труд, меѓусебно зависни 
во (процесот на репродукција и со тоа да обезбедат 
поизедначени услови на стопанисување и стекну-
вање на доход. 

За создавање на поповолни услови за стопани-
сување ќе се преземат и економски мерки. 

(1) Врз постојните решенија, со измени и до-
полнувања на постојните закони и со други соод-
ветни прописи и решенија, ќе се обезбеди следното: 

— ќе се применуваат намалени стапки на да-
нокот на доход за гранките и групациите чија еко-
номска положба ќе биде отежната како резултат 
на објективни околности; 

— данокот на доход ќе им се отстапува на де-
ловните фондови на основните организации на 
здружениот труд од електростопанството и желез-
ничкиот сообраќај за развој на материјалната ос-
нова на здружениот труд; 

— ќе се продолжи со обезбедување на бенефи-
цирани камати на определени кредити за дејнос-
тите и подрачјата утврдени со пропис; 

— ќе се обезбедат соодветни средства за ком-
пензација на дел од трошоците за репродукција во 
железничкиот сообраќај и во електростопанството; 

— ќе се продолжи со одделни интервенции во 
стопанството преку обезбедување на премии, рег-
реси и компензации за намени определени со за-
кон, договори и други акти; 

— ќе се врши ослободување од данокот на до-
ход за делот на доходот што организациите на 
здружениот труд ќе го остварат со извоз на стоки 
и услуги. 

(2) Органите на републичката управа ќе насто-
јуваат: 

— да се обезбеди намалување на царините и 
увозните давачки за цилков концентрат и валав-
нички полуфабрикати и суровини за вештачки ма-
си и синтетски влакна, како и намалување на ца-
рините и другите давачки при увоз на специфична 
опрема за дејностите што се од посебно значење за 
општиот развој; 
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— со преиспитување Јна механизмот на плат-
ниот промет да се намалат трошоците на органи-
зациите на здружениот труд и да се зголеми брзи-
ната и сигурноста на плаќањето. 

(3) Самоуправните интересни заедници, со свои 
одлуки и решенија, и натаму да водат политика на 
олеснување и ослободување од плаќање ,на при-
донеси од доходот и личните доходи на некои гран-
ки и групации, чија економска положба во значи-
телна мера ќе биде отежната од објективни при-
чини. 

(4) Банките, осигурителните заводи и другите 
корисници на општествени средства по основ на до-
говорни обврски ќе ги преиспитаат и ќе настоју-
ваат, со своите одлуки за висината на каматите, 
тарифите и цените на услугите да го намалат опто-
варувањето на доходот на организациите на здру-
жениот труд по основ на договорени обврски. 

4.7. Вкупните средства за финансирање на оп-
штите општествени потреби во општините и Репуб-
ликата, не сметајќи ги средствата од придонесот за 
финансирање на буџетот на федерацијата, средст-
вата наменети за отстранување на последиците од 
земјотресот во СР Црна Гора и поплавите во Ре-
публиката, како и средствата за компензации, ќе 
растат во маса до 16% во однос на претходната го-
дина. 

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

Ќе се врши усогласување на постојните стапки 
на данокот ,на промет со промените во цените, со 
цел да се обезбеди масата на данокот на промет да 
не се зголеми над вкупно планир,аните приходи по 
овој основ. 

4.8. Инвестиционите вложувања треба да се ос-
тваруваат во зависност од материјалните можнос-
ти, давајќи им притоа предност на објектите што 
треба да -бидат завршени и пуштени во 1980 година. 

Во стопанството ќе се вложуваат напори за соз-
давање на услови за редовно за,вршување и пушта-
ње во работа на објектите што се од посебно зна-
чење за вкупниот развој и за обезбедување на кон-
тинуитетот на инвестиционата активност, при што 
посебно ќе се поддржуваат инвестициите што при-
донесуваат за зголемување на извозот и за подоб-
рување на платно-билансната позиција на Репуб-
ликата. 

„Инвестиционите вложувања во нестопанството 
ќе се остваруваат со посмирена динамика и пого-
лема селективност и ќе се сведат во рамките на 
предвидувањата и реалните расположиви средства. 
Ќе се одложи отпочнување на изградба на нови 
управни зград,и на организациите на здружениот 
труд и други самоуправни организации и заедници 
на општес тв ено-политичките заедници и општест-
вено-по л итичките организации". 

(1) Организациите на здружениот труд, делов-
ните банки и другите носители на инвестиционата 
активност, ќе донесат сопствени програми во кои 
ќе ги согледаат зголемените трошоци на изградба и 
начинот на обезбедување на потребните средства, 
роковите за довршување и другите отворени пра-
шања од досегашната изградба и ќе ги утврдат 
потребните мерки и задачи за поуспешно оствару-
вање на договорениот развој. 

(2) Организациите на здружениот труд со свои 
одлуки и решенија, во 1980 година ќе обезбедат 
повисоко издвојување на средства за инвестицио-
ни вложувања за развој на материјалната основа 
на трудот и ќе обезбедат поредовнго извршување на 
обврските по веќе користени кредити. 

Соодветно ќе се ангажираат и самоуправните 
интересни заедници во согласност со утврдената по-
литика во оваа резолуција. 

(3) Организациите на здружениот труд ќе го за-
брзаат процесот на здружување на трудот и сред-
ствата за реализација на заедничките развојни про-
грами во Републиката. 

(4) Ќе се изврши измена и дополнување на За-
конот за здружување на дел од средствата на оп-
штествената репродукција во стопанството и на 
Општествениот договор за здружување на средст-
вата за развој на електроенергетиката за периодот 
од 1976 до 1984 година ,и со тоа ќе се обезбеди пред-
виденото учество на средствата на општествената 
репродукција во реализацијата на Програмата за 
изградба на електроизвори во Републиката. 

(5) Деловните банки ќе вложат соодветни на-
пори за повисоко ангажирање на слободните сред-
ства на населението и за обезбедување на други 
кредитни средства за инвестициони вложувања во 
стопанството. 

Ќе се настојува да се обезбеди и дополнително 
право за користење на финансиски кредити во 
странство, со намена за покривање на зголемените 
трошоци на инвестициите за објектите што имаат 
пошироко значење за вкупниот развој на земјата и 
Републиката. Со селективни решенија ќе се обез-
беди извршување, пред се, на инвестициите што се 
од битно значење за редовно активирање на објек-
тите. . 

Деловните банки ќе склучат самоуправна спо-
годба и ќе ги заострат условите за давање на кре-
дити за нестопанска инвестиции, освен инвестиции-
те за станбена изградба и изградба на основни 
средства на комуналното стопанство. 

(6) Организациите на здружениот труд, банки-
те, самоуправните интересни заедници и општини-
те ќе преземат мерки и активности со кои ќе соз-
даваат услови во 1980 година да се изградат близу 
10.000 стана и да се прошират комуналните фондо-
ви. Притоа, тежиштето ќе се стави на развивање-
то на најразновидни форми за парично ангажира-
ње на личните средства на работните луѓе и гра-
ѓаните во решавањето на своето стнабено прашање 
по пат на индивидуална изградба, купување на 
стан во сопственост или добивање односно корис-
тење на стан во општествена сопственост. 

Општините и Републиката ќе склучат општест-
вен договор за основите на програмско утврдување 
на станарината и нејзино диференцирано субвен-
ционирање. 

Општините ќе склучат самоуправни спогодби 
со самоуправните интересни заедници и организа-
циите на здружениот труд за порационална и коор-
динирана станбена изградба и за стабилизација на 
цената на станот и со свои мерки и активности ќе 
го забрзаат донесувањето на урбанистичките пла-
нови за помалите населени места. 

4.9. Со кредитно-монетарната политика ќе се 
обезбедат поусогласени стоковно-парични односи, 
реализација на платнобилансната позиција на Ре-
публиката, и одржување на предвидениот растеж 
на општествениот производ. 

Обезбедувањето на соодветен пораст на парич-
ната маса ќе се остварува со регулирање на кре-
дитниот потенцијал на банките, со самоуправна 
спогодба на банките за пораст на нивните пласма-
ни и со други мерки на монетарно-кредитното ре-
гулирање. С,о усогласувањето обемот и динамиката 
на порастот на пласманите на банките ќе се насто-
јува порастот на финалната побарувачка да се дви-
ж и во рамките кои одговараат на формираните 
средства за таа цел. 

(1) Примарната ем,исија првенствено ќе се ко-
ристи за монет,изација на хартиите од вредност, из-
дадени од организациите на здружениот труд од 
стопанството врз основа на нивните стоковно-па-
рични работи и за давање на кредити врз подлога 
на тие хартии од вредност и за давање на кредити 
на банките за наеовчување на ни,вните пласмани во 
приоритетните намени утврдени со Општествениот 
план на Југославија и со Општествениот план на 
СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година. 

Селектиината кредитна политика ќе се спрове-
дува по пат на самоуправни спогодби меѓу банките. 

(2) Банките ќе влијаат врз обезбедувањето на 
потребната ликвидност на стопанството преку мо-
нетизација на краткорочните преносливи хартии 
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од вредност, издадени од организациите на здру-
жениот труд од стопанството врз основа на стоков-
но-паричните работи. 

(3) Слободните парични средства од депозитите 
на општествеео-политичките заедници во Репуб-
ликата, кои се водат при Народната банка на Ма-
кедонија, во 1980 година ќе се користат за одобру-
вање на краткорочни кредити за подобрување на 
ликвидноста на банките. Со овие средства ќе биде 
поддржувано и кредитирањето на: продажбата на 
домашна опрема и на монтажерски работи во зем-
јата и во странство; републичките пазарни стоков-
ни резерви, утврдени од страна на надлежниот ор-
ган на Републиката, и одделни намени од областа 
на земјоделството. 

Поблиските намени, како и условите и динами-
ката на користење на овие кредити, ќе бидат утвр-
дени со посебна одлука од страна ,на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија. 

(4) Слободните средства од штедните влогови и 
другите средства на граѓаните при поштенската 
штедилница ќе се користат за реализација на раз-
војната програма на ПТТ, за поддржување продаж-
бата на опрема на домашен пазар, како и за дооп-
ремување на железничкиот сообраќај, што поблис-
ку ќе се определи со посебна одлука на Извршниот 
совет на Собранието ,на СР Македонија, при што 
ќе се настојува да се зголеми делот на средствата 
што се користат за развој на ПТТ сообраќајот. 

Дел од порастот на вкупните штедни влогови 
(во висина од 5%) ќе се насочи за к,редитирање 
развојот на индивидуалното земјоделство, а дел од 
порастот (во висина од 2%), со самоуправна спогод-
ба меѓу деловните банки, ќе се насочи за реализа-
ција на договорената политика за изградба на елек-
тростопански објекти во Републиката. 

5. За остварување на предвидената динамика на 
стоковната размена со странство и проширување на 
другите форми на соработка со странските партне-
ри ќе се преземаат следните мерки и активности: 

5.1. Ќе се настојува навремено да се утврдат 
платнобилансните и девизнобиланските позиции на 
републиките и автономните покраини во единстве-
ната проекција на платниот и девизниот биланс на 
земјата, во кој ќе се утврди и користењето на 
странските кредити. 

Самоуправната интересна заедница на Македо-
нија за економски односи со странство, Народната 
банка на Македонија и надлежните органи на ре-
публичката управа, постојано ќе го следат оства-
рувањето на ллатнобилансната позиција и девизно-
билансната позиција на Републиката и по потреба 
ќе преземаат мерки за нивно извршување. 

За таа цел навремено ќе се подготват квартал-
ни проекции на платнобилансната и девизнобилан-
сната позиција на Републиката во единствениот 
платен и девизен биланс на земјата. 

5.2. Во Самоуправната интересна заедница на 
Македонија за економски односи со странство ќе се 
изврши усогласување на плановите за развој на 
економските односи со 'странство на организациите 
на здружениот труд и ќе се 'склучи: 

— (самоуправна спогодба за начинот и постап-
ката за остварување на договорениот обем на уво-
зот на стоки и услуги и друг одлив на девизи; 

— самоуправна спогодба за поттикнување на 
извозот; и 

— самоуправна спогодба за критериумите и 
постапката за остварување на правата за задолжу-
вање во странство и за девизно кредитирање на 
странски лица утврдени во проекцијата на плат-
нобилансната позиција на Републиката. 

5.3. Организациите на здружениот труд ќе ,пре-
земаат мерни и решенија со кои ќе се обезбеди 
следното: 

(1) Ќе го прилагодуваат производството кон ба-
рањата на странските пазари и ќе ја зголемуваат 
конкурентската способност на своите производи и 
услуги, а увозот на стоки и услуги и другиот одлив 
на девизи ќе го остваруваат во согласност и во рам-
ките на договорениот обем утврден со Самоуправ-

ната спогодба за начинот и постапката на оствару-
вање на договорениот обем на увоз на стоки и ус-
луги и другиот одлив на девизи. 

(2) Ќе го интензивираат процесот на доходов-
но поврзување заради остварување на поголема из-
возна активност, поорганизирано настапување на 
странскиот пазар и заедничко остварување на пот-
ребните девиз-ни средства за стоковни и нестоковни 
плаќања. 

(3) Врз самоуправната спогодба, согласно со 
член 67 од Законот за девизно работење и кредит-
ните односи со странство, ќе го утврдуваат учест-
вото на организациите на здружениот труд во рас-
пределбата на девизите остварени со заедничка 
производствена, финансиска или друга соработка, 
особено кога се работи за форми на потрајна сора-
ботка сразмерно на придонесот што работниците од 
тие организации го дале во нивното остварување. 

(4) Ќе ги преиспитаат сите издатоци за увоз на 
суровини и репродукциони материјали и опрема и 
ќе преземат мерки за рационализација на увозот и 
за штедење во користењето на странските средства 
на плаќање. Посебно ќе разработат програми за 
штедење на нестоковните издатоци. 

(5) Ќе утврдат програми за супституција на 
увозот и ќе преземаат мерки и активности за нив-
но оств,арување. Во овие рамки ќе подготват посеб-
на програма за штедење на нафта и нафтени де-
ривати и за нивно рационално користење и суп-
ституција. 

(6) За 'Остварување на поголем обем на девизен 
прилив по основ на странскиот туризам, во Акцио-
ната програма за подготовките и одвивањето на ту-
ристичката сезона, нагласено место ќе им се даде 
на мерките за поголема понуда на капацитетите за 
сместување на странските туристички пазари. 

(7) Стоковната размена со странство ќе ја про-
шируваат со сите земји во светот. Притоа, тргну-
ва јќи од нашите трајни определби, а посебно од 
одлуките на Шестата конференција на неврзаните 
земји во Хавана, ќе остварат поинтензивна еко-
номска соработка со неврзаните земји и земјите во 
развој и со тоа ќе се зголеми учеството на разме-
ната со овие земји во вкупниот извоз и увоз на СР 
Македонија. Напорите и активностите на органи-
зациите на здружениот труд за поголема економ-
ска соработка со неврзаните земји и земјите во 
развој ќе се поддржат и со мерките на економ-
ската политика. 

(8) Покрај проширувањето на стоковната раз-
мена, ќе вложуваат напори за ,натамошно разви-
вање и на Други форми на соработка со стран-
ските партнери, пред се, преку производствена ко-
операција, финансиска, деловно-техничка и други 
видови на соработка. 

5.4. Самоуправната интересна заедница на Ма-
кедонија за економски односи со странство и над-
лежните органи на Републиката ќе ја преиспитаат 
оправданоста на увозот на стоки и услуги кои не 
се. битни за одвивање на процесот на производст-
вото и за снабденоста на пазарот, со цел за сведу-
вање на увозот во рационални рамки. 

5.5. Органите на Републиката, со учество на 
организациите на здружениот труд, Стопанската 
комора, Самоуправната инте,ресна заедница на Ма-
кедонија за економски односи со странство и дру-
гите асоцијации на стопанството, ќе утврдат про-
екција на материјалниот биланс за основните про-
изводи кои имаат значајно учество во извозно-увоз-
ните текови. 

5.6. Организациите на здружениот труд од не-
стопаноките дејности, самоуправните заедници, бан-
ките и другите финансиски организации и опште-
ствено-политичките заедници, ќе ги намалат не-
стоковните плаќања во странство и за таа цел ќе 
подготват посебни програми за штедење и рацио-
нално користење на девизните средства. 

5.7. Ќе се настојува во Самоуправната интерес-
на заедница на Југославија за економски односи со 
странство навремено да се склучи самоуправна спо-
годба на самоуправните интересни заедници за еко-
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номски односи со странство на републиките и ав-
тономните покраини за поттикнување на извозот на 
стоки и услуги, и да се донесат: единствени крите-
риуми за начинот и постапката на остварување на 
договорениот обем на увоз на стоки и услуги и на 
другиот одлив на девизи; единствени критериуми и 
постапка за остварување на правото на задолжу-
вање во странство; како и основни критериуми врз 
основа на кои со акти на републичките и покраин-
ските самоуправни интересни заедници за економ-
ски односи со странство ќе се утврдат и други 
олеснувања за поттикнување на извозот на стоки и 
услуги. 

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

рински и други олеснувања да се обезбедат такви 
услови на стопанисување кои ќе го јакнат економ-
скиот интерес на организациите на здружениот 
труд за извоз. Притоа ќе се настојува да се обез-
беди поддршка на извозот на стоки и услуги со 
кои се постигна повисок нето девизен ефект и из-
возот на стоки со повисока домашна супстанца, а 
извозот на обоени метали на клириншкото подрач-
је, според меѓународните спогодби и стоковни лис-
ти, да има ,исти права како и извозот на конверти-
билното подрачје. 

(2) Извозот на стоки од агроиндустрискиот ком-
п л е к с и натаму да се поттикнува врз установе-
ното ниво и структура на посебните постојни олес-
нувања и со дополнителни средства кои се обезбе-
дуваат од посебни давачки на увозот на земјодел-
ско-прехранбени производи. Истовремено, да се 
заштитува домашното земјоделско производство од 
непотребен увоз и нелојална странска конкурен-
ција, во согласност со Договорот за развој на агро-
индустриекиот комплекс. 

6. За натамошен усогласен развој на општест-
вените дејности ќе се преземаат следните мерки и 
активности: 

(1) Ќе се донесе Акциона програма за спроведу-
вање на Законот за средното образование, ќе се 
склучи општествен договор за ученички и студент-
ски стандард и ќе се донесе програма на Републич-
ката интересна заедница за основно образование за 
учество во финансирањето на изградбата и опре-
мувањето на училишен простор за основното обра-
зование. 

(2) Ќе се склучи самоуправна спогодба за одр-
жување на културните манифестации од општ ин-
терес за СР Македонија, самоуправна спогодба за 
учество во финансирањето на културните и умет-
ничките манифестации од заеднички интерес за 
СФРЈ и општествен договор за книгата, како и за 
кинематографијата и ќе се преземат други мерки и 
активности за натамошен развој на културата. 

(3) Ќе се продолжи со организирани акции за 
натамошно омасовување на физичката култура и 
техничката култура. 

(4) Ќе се интензивира активноста за донесу-
вање на општествен договор за регионален развој 
и поставеност на здравството и здравственото оси-
гурување. 

(5) Ќе се обезбедат средства од Републиката за 
изградба и опремување на објекти и за реализаци-
ја на други активности за развој на општествените 
дејности кои се од посебно значење за реализаци-
јата на политиката на вкупниот развој и тоа: за 
учество во изградбата и опремувањето на просто-
рот во насоченото образование; за учество во из-
градбата и опремувањето на објекти во областа на 
културата; за учество во изградбата и опремува-
њето на современ простор за здравствена заштита 
од општ интерес за Републиката; за реализација на 
Програмата за учество во изградбата на објекти за 
физичка култура и за остварување на Програмата 
за учество на Републиката во доградбата, изград-
бата и опремувањето на објектите за техничка кул-
тура. 

Ќе се испита можноста за валоризација на 
средствата за учество на Републиката, самоуправ-
ните интересни заедници и другите учесници во до-

говорите за изградба и опремување на објектите 
кои се од посебно значење за реализација на поли-
тиката на вкупниот развој. 

7. Самоуправните интересни заедници, општи-
ните и Републиката, со свои мерки и активности, 
ќе создаваат услови, со порационална употреба на 
средствата, да се обезбедат правата на работните 
луѓе и граѓаните според важечките прописи по ос-
нов на здравственото осигурување, пензиско-инва-
лидското осигурување, социјалната заштита, бореч-
ко-инвалидската заштита, надоместоците за мате-
ријално обезбедување на привремено безработните 
и детските додатоци, како и да се продолжи со 
спроведувањето на програмите за задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението, на-
малување на в,исоката смртност на доенчињата и 
малите деца и за подобрување на санитарно-хи-
гиенската и епидемиолошката состојба во Репуб-
ликата. 

8. За остварување на политиката на побрз раз-
вој на стопански недоволно развиен,ите краишта во 
1980 година, покрај мерките предвидени со Опште-
ствениот план на СР Македонија, ќе бидат обезбе-
дени и дополнителни средства на Републичкиот 
фонд за побрз развој на стопански недоволно раз-
виените краишта. Тоа ќе се обезбеди со насочува-
ње на дел од вишокот на приходите од каматите 
на Народната банка на Македонија. Упра,вниот од-
бор, со одлука, поблиску ќе ги утврди намените и 
начинот на користење на дополнителните средства. 

Преку политиката на користење на средствата 
на Фондот на федерацијата за кредитирање побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените ре-
публики и автономни покраини, во 1980 година ќе 
се обезбеди динамички побрзо извршување на об-
врските по договорените транши за изградба на об-
јекти во стопански недоволно развиените краишта 
во Републиката. 

И натаму ќе се води политика на приоритет-
но поддржување на инвестиционите зафати за про-
ширување на материјалната основа на стопанството 
во стопански недоволно развиените краишта. 

Во користењето на кредитите преку Меѓународ-
ната банка за обнова и развој и преку други ф и -
нансиски институции, ќе му се даде од,реден прио-
ритет на остварувањето на програмите на недовол-
но развиените краишта. 

9. Учесниците во Општествениот договор за по-
брз развој на подрачјата во граничниот појас и 
ридско -п л а ни ноќите реони, во 1980 година ќе се ан-
гажираат за забрзано остварување на соодветните 
програми и мерки со кои ќе се обезбеди: зголему-
вање на стопанските вложувања за ширење и мо-
дернизација на постојните и изградба на нови 'ин-
дустриски објекти; развој на терцијарните стопан-
ски дејности, особено на туризмот и малото стопан-
ство; модернизација на селските домаќинства и 
унапредување на земјоделското производство, со 
поголем нагласок на сточарството; јакнење на де-
ловната соработка меѓу организациите на здруже-
ниот труд од овие подрачја со оние од друг,ите 
подрачја на земјата; како и здружување на средст-
вата за развој на инфраструктурата, општествени-
те дејности и друго. 

10. Ќе се продолжи со пошумување^ на го-
дините. 

Тоа ќе се остварува врз дополнителна прог-
рама за пошумување на годините утврдена за 1979 
и 1980 година и за ова цел дел од потребните сред-
ства ќе се обезбедат од Републиката. 

11. Во 1980 година ќе се засилат мерките и ак-
тивностите за заштита и унапредување на човеко-
вата околина. 

Со мерките и активностите ќе се настојува: да 
се продолжи со натамошна инвентаризација на за-
гадувачите на воздухот, водите и земјиштето; при-
мена на одредбите за вградување и користење на 
опрема за заштита на човековата околина; презе-
мање на натамошни мерки за намалување интен-
зитетот на бучавата; рационално користење на зем-
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јиштето, како и заштита од неговата деградација; 
и унапредување на човековата животна и работна 
околина. 

Во врска со ова, организациите на здружениот 
труд, самоуправните организации и заедници, оп-
штествено-политичките заедници, преку донесува-
ње на свои акти, ќе настојуваат да обезбедат за-
брзана заштита и унапредување на човековата жи-
вотна и работна околина. 

12. Во текот на годината, од страна на собра-
нијата на општините и Собранието на СР Македо-
нија, ќе се донесе општествен договор за Основите 
на Просторниот план на Републиката и ќе заврши 
изготвувањето на овој план. 

13. Ќе се продолжи со активностите предвиде-
ни со Општествениот план на Републиката, свр-
зани со развојот и јакнењето на одбранбената спо-
собност на Републиката и јакнењето на системот 
на безбедност, како интегрален дел на општестве-
ната самозаштита. Притоа, покрај јакнењето на те-
риторијалната одбрана, омасовувањето на цивил-
ната заштита и јакнењето на службата за безбед-
ност, тежиштето на активностите во 1980 година 
ќе биде ставено и на создавањето на материјални 
претпоставки за развој и оспособување на стопан-
ството и општествените дејности за работа во ус-
лови ,на војна. 

14. Ќе се преземаат мерки кои ќе придонесат 
за натамошен развој и подобрување на материјал-
ната положба на информативно-политичкиот печат 
и на радиото и телевизијата, за подобрување на 
просторните и техничките можности, согласно со 
усвоените програми за развој, како и за натамош-
но унапредување на делегатските гласила. 

Во рамки што произлегуваат од определбите 
на оваа резолуција и општествените и самоуправ-
ните акти за нејзино спроведување ќе се презе-
маат мерки за посмирено остварување на посебни-
те програми за решавање на работниот простор, 
опремувањето и модернизацијата на органите на 
републичката управа и на правосудството, утврдени 
со закон, како и за нивно поефикасно дејству-
вање. 

15. Ќе се подготват и донесат прописи со кои 
поблиску ќе се утврдат изворите на приходите од 
кои ќе се обезбедат средства за намирување обвр-
ските на Републиката, за отстранување на после-
диците од катастрофалниот земјотрес во Соција-
листичка Република Црна Гора и за дополнително 
преземените обврски за враќање на дел од ануите-
тите по кредитите дадени на САП Косово од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње побрзиот развој на стопански недоволно разви-
ените републики и автономни покраини. 

16. За отстранување на последиците од попла-
вите што зафатија поголем број на општини во Ре-
публиката, ќе се изврши покомплексно согледува-
ње на настанатите штети и ќе се утврдат мерки 
за нивно постапно надминување и изнаоѓање на 
решенија врз потрајна основа. 

17. Со активностите врз подготовките на нови-
те среднорочни планови за периодот од 1981 до 1985 
година ќе се обезбеди плановите на самоуправните 
организации и заедници и на општествено-поли-
тичките заедници да се донесат истовремено и во 
меѓусебна зависност и поврзаност до крајот на 1980 
година. 

Поради тоа, сите носители на планирањето на-
времено ќе ги утврдат елементите на самоуправ-
ните спогодби и на договорите за основите на пла-
новите, ќе се интензивира процесот на усогласува-
ње и утврдување на заедничките интереси и цели 
на општествено-економскиот развој и врз таа осно-
ва ќе се утврдат нацртите на плановите во рокови 
како што е предвидено. Притоа, ќе биде потребно 
самоуправните организации и заедници и опште-
ствено-политичките заедници да вложат макси-
мални напори плановите да бидат подготвени врз 
реално согледаните услови и можности за сопствен 
развој во идниот плански период и да се раково-
дат од Основните насоки и рамки на економската 

политика на општествено-економскиот развој на 
Југославија и на Републиката. 

Извршниот совет на Собранието, во постапка на 
договарање, ќе ги утврди заедничките задачи на 
развојот и основните мерки за нивна реализација, 
во рокови како што е предвидено со Одлуката на 
Собранието ,на Социјалистичка Република Македон 
ниј а за подготвување на Општествениот план на 
Републиката. 

4 

Сите носители на планирањето, раководејќи се 
од целите и задачите на своите среднорочни пла-
нови за развој во периодот од 1976 до 1980 година 
и насоките на политиката на остварување на Оп-
штествениот план на Републиката во 1980 година, 
утврдени со оваа Резолуција, ќе биде неопходно во 
своите резолуции и програми за работа и развој 
поблиску да ги утврдат задачите и мерките на ак-
цијата во 1980 година. 

Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија, до крајот на јануари 1980 година, ќе изгот-
ви програма за спроведување на политиката на 
остварување на Општествениот план на Социјалис-
тичка Република Македонија за периодот од 1976 
до 1980 година, во 1980 година, за задачите што се 
од негова надлежност. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3339 
27 декември 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж, Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

519. 
Врз основа на член 318 точка 24, член 338 али-

неја 6, согласно член 376 став 1 алинеја 5 и член 
424 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на заедничка седница на сите со-
бори, одржана на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕ-

ДОНИЈА 

Се разрешуваат од должноста претседател и 
судии на Уставниот суд на Македонија поради ис-
тек на мандатот за кој се избрани: 

д-р Асен Групче, претседател. 
Мире Доневски, 
Димитар Стојчевски, судии. 
За претседател и судии на Уставниот суд на 

Македонија се избираат: 
За претседател: 
Гога Николовски, потпретседател на Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија; 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

28 декември 1979 
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За судии: 
Славе Поповски, потпретседател на Републич-

киот одбор на Сојузот на здруженијата на борци-
те од НОВ на Македонија, 

д-р Димитар Поп Георгиев, редовен професор 
на Правниот факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3221 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

520. 
Врз основа на член 90 став 2, а во врска со 

член 106 став 1 точка 9 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на заедничка седница на сите собори, одржана 
на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ВРХОВНИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат од должноста судии на Врхов-
ниот суд на Македонија поради исполнување усло-
ви за пензија: Тодор Деспотов, Салтир Кошевалис-
ки, Стојче Поповски. 

Разрешувањето се врши со важност од 31. 1. 
1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3220 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

521. 
Врз основа на член 35 и член 39 став 1 алинеја 

8 од Законот за јавното обвинителство („Службен 
весник на СРМ" бр. 10/76), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори, одржана на 27 декември 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИ-
ОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО БИТОЛА 

Се разрешува од должноста заменик на окруж-
ниот јавен обвинител во Окружното јавно обвини-
телство во Битола, поради исполнување услови за 
пензија Тома Талев. 

Разрешувањето се врши со важност од 31. 1. 
1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3218 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

522. 
Врз основа на член 90 став 2, а во врска со 

член 106 став 1 точка 9 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничка седница на сите собори, одржана на 
27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 
СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Се разрешува од должноста судија на Окруж-
ниот стопански суд во Битола поради исполнување 
услови за пензија Бранко Блажевски. 

Разрешувањето се врши со важност од 31. 1. 
1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-3219 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

523. 
Врз основа на член 26 од Законот за музејска-

та дејност („Службен весник на СРМ" број 25/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИ-
ВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА Е К О -

ЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

Се именуваат претставници на Општествената 
заедница во Комисијата за изготвување предлог за 
избор на индивидуален работоводен орган на Е к о -
лошкиот музеј на Македонија: 

Јово Камберски, член на Советот на Репуб-
ликата, 

Ајри Османов, потпретседател на Извршниот 
совет на Собранието на општина „Чаир" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3223 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 28 декември 1979 
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524. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74, 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКО-

НОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП 

Се именува претставник на општествената за-
едница во Советот на Економскиот факултет во 
Штип, Мице Грков, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд, вработен во ОЗТ „Нова трговија" во 
Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3224 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

525. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 179 
став 3 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија бр. 39/78), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ВИСИНАТА НА 
СТАПКАТА ЗА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се дава согласност на стапката на основниот 
придонес за пензиско и инвалидско осигурување, 
определена од Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 
25 декември 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3216 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

526. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 35 
(5Д Законот за старосно осигурување на земјоделци-
те („Службен весник на СРМ" број 15/78), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 27 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИКСНИОТ ИЗ-
НОС И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТА-

РОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
ЗА 1980 ГОДИНА 

Се дава согласност на фиксниот износ на стап-
ката на придонесот за старооно осигурување на 
земјоделците за 1980 година, утврден од Собрание-
то на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за старосно осигурување на земјоделците, на 
седницата одржана на 24 декември 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3217 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

527. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членовите 38, 39 и 41 
од Правилникот за распоредување на чистиот до-
ход и за распределба на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка на работници-
те во Основното училиште „Санде Штерјоски" во 
Кичево, донесен со референдум на 5 март 1979 го-
дина, на основа на членот 433 од Уставот на СР 
Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки на седницата одржана на 7 ноември 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 38, 39 и 41 
од Правилникот за распоредување на чистиот до-
ход и за распределба на средствата за лични дохо-
ди и за заедничка потрошувачка на работниците 
во Основното училиште „Санде Штерјоски" во Ки-
чево, донесен со референдум на 5 март 1979 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Санде 
Штерјоски" во Кичево, на начинот определен за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 63/79 од 27 септември 1979 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбите од актот, означен во точката 1 на оваа 
одлука. Постапката беше поведена затоа што пред 
Судов основано се постави прашањето за соглас-
носта на оспорените членови со начелото на награ-
дување според трудот. Одделно основано се поста-
ви прашањето за спрот,ивноста на членовите 38 и 
39 од правилникот со ставовите 1 и 2 на член 79 
од Законот за основното воспитание и образование, 
како и согласноста на членот 41 од оспорениот 
правилник со начелото на рамноправноста меѓу ма-
жот и жената. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во 
текот на претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека во неговиот член 36 е опреде-
лено основа за учество на работникот во распре-
делбата на средствата за лични доходи да претста-
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вува вредноста на работите и работните задачи во 
училиштето и вредноста на придонесот на работ-
никот во остварувањето на доходот на училиштето. 
Во членот 37 од правилникот се определени осно-
вите за распределба на средствата за личните до-
ходи, а со членот 38 се утврдени вредности и 
вредносни соодноси на работите и работните зада-
чи. Така, работите и работните задачи на професо-
рот се вреднувани со 510 бода, на наставникот со 
470 бода, на стручниот учител со 450 и на учителот 
со 430 бода. Во овој член се вреднувани работите 
и работните задачи на останатите работници во 
училиштето. Членот 39 од правилникот предвидува 
да се врши корекција на бодовите утврдени за 
наставникот во претходниот член 38. Всушност, во 
оваа одредба како основ за корекции земени се 
бодовите (470) утврдени за наставникот во членот 
38 од правилникот, па за учителот овие бодови се 
корегираат во минус 40 бода, за стручниот учи-
тел во минус 20 бода, додека овие бодови за про-
фесорот и педагогот се корегираат во плус 40 бода. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) настав-
ници за одделенска настава во основното училиш-
те можат да бидат лица што завршиле филозоф-
ски факултет — педагошка група и педагошка 
академија —^ отсек за одделенска настава и лица 
што завршиле учителска школа. Наставници по 
предметна настава во основното училиште, според 
ставот 2 од истиот член од означениот закон, мо-
жат да бидат лица што завршиле еднопредметна 
или двопредметна соодветна група за образование 
на наставници на факултет, висока школа, ликовна 
академија, музичка академија, педагошка академи-
ја или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи, има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за личните 
доходи, така што за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок степен на стручна под-
готовка, значи за кои се смета дека се посложени, 
оправдано е од гледиштето на начелото на награ-
дување според трудот да се предвидува повисоко 
мерило по основот сложеност во однос на работи-
те и работните задачи за кои е предвиден пони-
зок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во слу-
чаите кога за вршење на одредени работи и работ-
ни задачи се предвидени повеќе степени на стручна 
подготовка, вреднувањето на тие работи се врши 
според нивната сложеност, а не според стручната 
подготовка што ја има конкретниот работник. Име-
но, ако за вршењето на одредени работи и работни 
задачи алтернативно се утврдени повеќе степени 
на стручна подготовка тоа значи дека сложено-
ста на тие работи и работни задачи е таква да мо-
же со успех да ли врши секој од работниците што 
има еден од утврдените степени на стручна подго-
товка. Поради тоа Судов смета дека при вредну-
вањето на работите и работните задачи на настав-
ниците, кога е во прашање еднаква сложеност на 
работите и работните задачи и кога со законот е 
утврдено дека со било кој од предвидените сте-
пени со успех ќе се изведува наставата, мора да се 
поаѓа од единствени мерила за вреднување на ос-
новот сложеност затоа што стручната подготовка 
е основен елемент за одредување -степените на сло-
женоста на работите и работните задачи. На овој 
начин не се обезвреднува значењето и влијанието 
на стручната подготовка во развиен систем на ос-
нови и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи според вложениот труд од причина 
што доколку работникот со повисок степен на 
стручна подготовка при утврдувањето на конкрет-
ните резултати постигнати во работата, покаже де-
ка работите и работните задачи ги извршил со по-
голем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа ќе 
се одрази и на неговиот конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што за работниците кои изве-
дуваат наставно-воспитна работа во основното учи-
лиште со членовите 38 и 39 од оспорениот правил-
ник за личните доходи се предвидени различни ме-
рила односно утврден е различен износ на бодови 
во зависност од степенот на стручната подготов-
ка на наставникот, а не се определени мерила што 
би ја изразувале сложеноста на овие работи и ра-
ботни задачи, Судов утврди дека членовите 38 и 39 
од оспорениот правилник не се во согласност со на-
челото на наградување според трудот утврдено во 
членот 22 од Уставот на СР Македонија, а разра-
ботено во ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд и се во спротивност со ставовите 1 и 2 
на член 79 од Законот за основното воспитание и 
образование. 

5. Разгледувајќи го понатаму по сопствена ини-
цијатива оспорениот правилник Судов утврди дека 
според неговиот член 41 вреднувањето по основот 
минат труд се врши на начин што за определен 
број години работен стаж е предвиден соодветен 
процент кој се исплатува од тековниот личен до-
ход, но најповеќе до 15% што ги добиваат работ-
ниците кои ќе наполнат 35 години признат пензи-
ски стаж. 

Според ставот 3 на член 17 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 39/78) осигуреникот што напол-
нил 40 години (маж) односно 35 години (жена) пен-
зиски стаж, се здобива со правото на старосна пен-
зија. 

Начинот на кој е регулирано прашањето за 
минатиот труд во правилникот не обезбедува сраз-
мерно учество на вработените жени во средствата 
за распределба на личните доходи според нивниот 
работен стаж односно не е обезбедено вработените 
жени личниот доход по овој основ да го добиваат 
еднаков број на години како и вработените мажи. 
Со оглед на тоа Судов утврди дека членот 41 од 
правилникот не е во согласност со начелото на на-
градување според трудот утврдено во членот 22 од 
Уставот на СР Македонија, а разработено во ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, 
како и со начелото за рамноправноста меѓу мажот 
и жената како работници во здружениот труд за-
тоа што вработената жена процентот од 130/о од-
носно од 15% не може да го користи во еднаков 
број години како и вработениот маж. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 63/79 
7 ноември 1979 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 

Уставниот суд на Македонија, 
С у д и ј а, 

Петар Лештаров, с. р. 

528. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на одделот „Б", составен дел на Пра-
вилникот за основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи, донесен од работ-
ниците ,на Заводот за рехабилитација на деца и 
младинци во Скопје со референдум одржан на 30 
декември 1977 година, по одржаната јавна распра-
ва на 31 октомври 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА одделот „Б", составен дел на 

Правилникот за основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи, донесен од 
работниците на Заводот за рехабилитација на деца 
и младинци во Скопје 1 со референдум одржан 
на 30 декември 1977 година, во делот во кој по 
подосновот квалитет и прецизност на трудот (БЗ) 
на основот работи и задачи на работните функции 
е предвидено различно вреднување на работни-
ците со виша и висока стручна подготовка, 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци во Скопје на начинот предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка Устав-
ниот суд на Македонија поведе постапка за оцену-
вање уставноста на одделот „В", составен дел на 
правилникот означен во точката 1 на оваа одлука 
затоа што основано се постави прашањето за не-
говата согласност со уставното начело за распре-
делба според трудот. 

4. На јавната расправа Судов утврди дека со 
одделот „Б", составен дел на оспорениот правилник, 
по подосновот квалитет и прецизност на трудот (БЗ) 
на основот работи и задачи на работните функции 
на работниците со виша стручна подготовка (на-
ставници дефектолози) им се определени 85 бода, 
додека на оние работници кои се со висока струч-
на подготовка им се определени 115 бода. 

Со членот 59 од Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/78 и 43/78) е пред-
видено дека стручните работи од областа на -со-
цијалната заштита ги вршат работниците со висо-
ка или виша стручна подготовка. Според тоа, од 
означенава законска одредба произлегува дека 
стручните работи од областа на социјалната зашти-
та со успех можат да ги вршат и работници со 
виша стручна подготовка. 

Со членот 22 од Уставот ,на СР Македонија и 
со членот 126 од Законот за здружениот труд е 
предвидено дека на секој работник, во согласност 
со начелото на распределба според трудот и со 
порастот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото на солидарно-
ста на работниците во здружениот труд, му при-
паѓа од доходот на основната организација на 
здружениот труд личен доход за задоволување на 
неговите лични, заеднички и општи општествени 
потреби, според резултатите од неговиот труд и не-
говиот личен придонес што со својот тековен и ми-
нат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. 

Согласно ова уставно начело личниот доход на 
работникот зависи од резултатите кои тој ги по-
стигнува со својот труд и неговиот личен придо-
нес што со својот тековен и минат труд го дал во 
зголемувањето на доходот на основната организа-
ција. Кога Законот за социјална заштита предви-
дел работите на социјалната заштита да можат да 
ш вршат и работници со виша стручна подготовка, 
тој оценил дека и тие со успех еднакво ќе ги из -
вршуваат овие работи како и работниците со висо-
ка стручна подготовка. Поради тоа, од гледиште на 
уставното начело на распределба според трудот 
овие две категории на работници по овој основ 
треба, според мислењето на Судов, да бидат награ-
дувани во зависност од вложениот труд и постиг-
натите резултати во работата, а не според степенот 
на нивната стручна подготовка. Доколку, меѓутоа, 
професорите во својата работа покажат поголеми 
работни резултати што се должи на повисокиот 
степен на стручна подготовка тие би можеле, спо-
ред мислењето на Судов, при конечната распре-
делба на средствата за лични доходи да остварат 
и поголеми материјални ефекти во согласност со 
утврдените основи и мерила. 

Со оглед на тоа што со одделот „Б", составен 
дел на оспорениот правилник, е вреднувана струч-
ната подготовка, а не трудот и резултатите од ра-
ботата т. е. по подосновот квалитет и прецизност на 
трудот (БЗ) на основот работи и задачи на работ-
ните функции наставниците дефектолози со виша 
стручна подготовка и професорите дефектолози 
со висока стручна подготовка се вреднувани раз-
лично и тоа само зависно од степенот на нивната 
стручна подготовка, а не според вложениот труд 
и постигнатите резултати во работата, Судов оце-
ни дека тој не е во согласност со уставното начело 
на наградување според вложениот труд и резул-
татите на трудот, утврдено во членот 22 од Уставот 

на СР Македонија и во членот 126 од Законот за 
здружениот труд. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 173/79 
31 октомври 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

529. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Правилникот за распределба на 
средствата за заедничка потрошувачка и станбена 
изградба на Училишниот центар за средно образо-
вание „Коле Неделковски" во Титов Велес, доне-
сен од советот на училиштето на седницата одржа-
на на 6 февруари 1979 година, на основа членот 433 
од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на 
член 15 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
22 ноември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Правилникот за распре-

делба на средствата за заедничка потрошувачка и 
станбена изградба на Училишниот центар за сред-
но образование „Коле Неделковски" во Титов Ве-
лес, донесен од советот на училиштето на седни-
цата одржана на 6 февруари 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и. во Училишниот центар за средно 
образование „Коле Неделковски" во Титов Велес 
на начинот определен за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. По повод поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
законитоста на правилникот означен во точката 1 
од оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за неговата законитост со оглед на тоа што 
тој е донесен од советот на училиштето, а не на 
референдум во смислата на членот 463 од Законот 
за здружениот труд. 

4. Во текот на постапката Судов утврди дека 
оспорениот правилник е донесен од советот на учи-
лиштето на седницата одржана на 6 февруари 1979 
година откако претходно бил разгледуван на соби-
рот на работниците на училиштето одржан на 1б 
декември 1978 година. При тоа биле дадени одре-
дени забелешки кои на предлог на Комисијата за 
изготвување на правилникот биле вградени во ус-
воениот текст на правилникот. 

5. Согласно ставот 1 на член 463 од Законот за 
здружениот труд работниците во основната орга-
низација со референдум одлучуваат, покрај друго-
то, и за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка. Со оглед на тоа што со оспорениот пра-
вилник се одредуваат основи и мерила за распре-
делба на средствата за заедничка потрошувачка во 
кои спаѓаат и становите Судов смета дека тој тре-
ба да б,иде донесен непосредно од работниците со 
референдум. Со оглед на тоа што оспорениот пра-
вилник не е донесен на референдум кој е една од 
формите на лично изјаснување на работниците во 
која тие н а ј п о в о л н о ја изразуваат својата волја 
при одлучувањето, Судов смета дека оспорениот 
правилник е донесен спротивно на постапката 
предвидена за донесување на вакви самоуправни 
општи акти во членот 463 од Законот за здруже-
ниот труд, поради што одлучи како во точката 1 од 
оваа одлука. 

У. бр. 111/79 
22 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола поведена е 
постапка за расправање на оставината на покојниот 

Дејковски Тане Васил, поранешен пензионер од 
село Бонаштру, општина Беочин. Бидејќи престо-
јувалиштето на неговиот наследник Стојан Лејков-
ски од село Кравари е непознато, за старател му 
е поставен Дејковски Гаврил од село Кравари, оп-
штина Битола. 

Поради тоа се повикува Стојан Лејковски од 
село Кравари, сега со непозната адреса, да се јави 
пред овој суд. Во спротивно, по истекот на рокот 
од една година од денот на објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", оставината ќе 
се расправи врз основа на изјавата на поставениот 
старател, како и врз податоците со кои судот рас-
полага. 

Од Општинскиот суд во Битола, О. бр. 382/78 
од 9. X. 1979 година. (103) 

Пред Општинскиот суд во Битола поведена е 
постапка за расправање на оставината на покојна-
та Софија Стојче Пандова, поранешна домаќинка 
од Битола. 

Со оглед на тоа дека не се знае дали покој-
ната има наследници, се повикуваат сите лица кои 
полагаат право на наследство да се јават пред овој 
суд во рок од една година од денот на објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 
Во спротивно, оставината ќе се предаде на општин-
ското собрание. 

Од Општинскиот суд во Битола, О. бр. 470/78 од 
9. X. 1979 година. (104) 

ра, родена во село Чараково — Приједор на 10. 
IV. 1938 година од татко Асан Кукиќ и мајка Ајка 
Кукиќ, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Бајрами, род. Кукиќ 
Хаџера во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави на 
судот или да ја соопшти својата адреса. Во спро-
тивно, на тужената ќе и се постави привремен ста-
рател кој ќе ја застапува во овој спор до окончу-
вањето на истиот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 489/78. 
(102) 

Пред Општинскиот суд во Битола поведена е 
постапка за расправање на оставината на покој-
ната Лена Никола Здравкова, поранешна домаќин-
ка од Битола. 

Со оглед на тоа дека не се знае дали покојната 
има наследници, се повикуваат сите лица кои по-
лагаат право на наследство да се пријават на овој 
суд во рок од една година од денот на објавување-
то на овој оглас во „Службен весник на СРМ". Во 
спротивно, оставината ќе се предаде на општинско-
то собрание. 

Од Општинскиот суд во Битола, О, бр. 477/78 од 
9. X. 1979 година. (105) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесен е 
предлог за физичка делба од страна на предлагач-
ката Асани Мерсије од село Нераште против про-
тивниците Сабит Исљами од Тетово, ул. „Никола 
Тесла" бр. 30, Таип Емини од Тетово, ул. „Никола 
Тесла" бр. 30 и Хуоније, жена на Азис Уњел од 
Турција. Вредност на спорот неопределена. 

Се повикува тужената Хусније, же,на на Азис 
Уњел од Турција, да се јави во Општинскиот суд 
во Тетово или да определи овој полномошник во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а во 
колку тоа не го стори во определениот рок ќе и 
биде поставен привремен старател кој ќе ги заста-
пува нејзините интереси во постапката за физичка 
делба. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 374/79. 
(106) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
Бајрами Исманов Заим од село Форино, Гостивар-
ско, против тужената Бајрами, род. Кукиќ Хаџе-

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за IV одделение на име Шефик 
Зендели, с. Страјане, Гостивар. (2748) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ис-
маил Ќаили, Скопје. . (2749) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
Техничкото училиште „Наце Бугони" — Куманово 
на име Амети Хамди, Куманово. (2750) 

Воена книшка, издадена од Књажевац на име 
Адем Вукељ, Скопје. (2752) 

Воена книшка, издадена од Умаг на име Ајет 
Ајети, Скопје. (2753) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од 
Основното училиште „Братство", с. Челопек на име 
Кадар Салиу, с. Челопек, Тетово. (2754) 

Свидетелство за V одделение, издадено од 
Основното училиште во с. Желино на име Аднан 
Јакупи, с. Палатица, Тетово. (2755) 

Свидетелство за V одделение на име Бехије 
Даљипи, с. Пирок, Тетово. (2756) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Цана Милановска, с. Д. Седларце, Тетово. (2757) 

Диплома на име Нонус Мисими, с. Д. Палчиш-
те, Тетово. (2758) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Елмас Салија, с. Добарце, Тетово. (2759) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Идает Ибиши, с. Жеровјане, Тетово. (2760) 

Здравствена легитимација на име Зенун Б а ј -
мак, ул. „Бр,. Миладинови" бр. 136, Тетово. (2671) 

Свидетелство за VIII одделение на име Орден-
ка Димоска, ул. ,,Киро Пајмакоски" бр. 4, Прилеп. 

(2762) 
Свидетелство на име Горан Велендериќ, При-

леп. (2763) 
Свидетелство за П одделение на име Андрија 

Јанчески, с. Мраморани, Прилеп. (2764) 
Свидетелство на име Блаже Спасески, ул. „Бе-

ласица" бр. 12, Прилеп. (2765) 
Свидетелства за V и VII одделение на име За-

горка Ристеска, с. П. Рувци, Прилеп. (2766) 
Здравствена легитимација на име Цветанка Ка-

мишкова, ул. „А. Славејко" бр. 126-а, Прилеп. (2767) 
Свидетелство за VIII одделение на име Благо-

родна Станкоска, ул. „Битолска" бр. 92, Прилеп. 
(2768) 

Свидетелство за V одделение на име Зора Рис-
теска, с. Подвис, Прилеп. (2769) 

Свидетелство за VI одделение на име Сузана 
Илиеска, с. Браилово, Прилеп. (2770) 

Свидетелство за КВ заварувач на име Никола 
Камбовски, с. Белушино, Битола. (2771) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Основното училиште во с. Желино на име Зибери 
Камиле, с. Желино, Тетово. (2772) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од Ос-
молетката „Братство" на име Пај азити Фадил, с. 
Челопек, Тетово. (2773) 

Ученичка книшка на име Јахи Шабани, с. Пи-
рок, Тетово. (2774) 

Свидетелство за V клас на име Аднан Јакупи, 
с. Палатица, Тетово. (2775) 
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Свидетелства за I, П и Ш клас на име Намик 
Рамадани, ул. „101" бр. 3, Тетово. (2776) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Абибе Мурати, с. Ново Село П, Тетово. (2777) 

Здравствена легитимација на име Амди Нези-
ри, с. Слатино, Тетово. (2778) 

Здравствена легитимација на име Ѓулша Ма-
лиќи, ул. „Бл. Тоска" бр. 190, Тетово. (2779) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Ис-
маил Зеилај, с. Бозовце, Тетово. (2780) 

Лична карта, издадена од ОВР, Тетово на име 
Џемил Нухи, ул. „И. Р. Лола" бб, Тетово. (2781) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џемил Нухи, ул. „И. Р. Лола" бб, Тетово. (2782) 

Свидетелство за VI одделение на име Владимир 
Наумовски, ул. „137" бр. 12, Тетово. 

Диплома за положен завршен испит за автоме-
ханичар, издадена од АСУЦ во Скопје на име Дра-
ган Блажевски, Скопје. (2784) 

Свидетелство за завршено аутотехничар, изда-
дено од АСУЦ во Скопје на име Раде Дијанисиев, 
Скопје. (2785) 

Свидетелство за I клас на име Царка Панте-
ва, Скопје. (2786) 

Работна книшка, на име Дојчо Дичковиќ, ул. 
„М. Лисица" бр. 16, Куманово. (2787) 

Работна книшка на име Решат Емини, ул. „Ро-
мановска" бр. 22, Куманово. (2788) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Вера Новеска, с. Дол. Манастирец, Македонски 
Брод. (2789) 

Свидетелство за V клас, издадено од Основно-
то училиште „Јосип Броз Тито" — с. Желино на 
име Насер Усеини, с. Желино, Тетово. (2790) 

Свидетелство на име Селим Мехмеди, с. Сла-
тино, Тетово. (2791) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Азиза Шаќири, ул. „Љуботенска" бр. 69, Тетово. 

(2792) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ибраим 

Шабани, с. Теарце, Тетово. (2793) 
Свидетелство за VII одделение на име Даут 

Мустафа, с. Теарце, Тетово. (2794) 
Работна книшка на име Владимир Јованоски, 

ул. „Р. Оџаклиевски" бб, Гостивар. (2795) 
Свидетелство за V одделение на име Вела Ге-

носка, нова населба Циглана, Гостивар. (2796) 
Свидетелство на име Лезам Камбери, с. Ѓур-

ѓевиште, Гостивар. (2797) 
Свидетелство за IV одделение на име Иљми 

Мемети, с. Градец, Гостивар. (2798) 
Свидетелство на име Џемалија Изахар, Гос-

тивар. (2799) 
Свидетелство за средно образование на име Ацо 

Симоноски, ул. „Б. Кидрич" бр. 11, Гостивар. (2800) 
Свидетелство на име Ќељеби Садику, с. Срби-

ново, Гостивар. (2801) 
Свидетелство за IV разред, на име Муслија Ка-

дир, с. Ломница, Гостивар. . (2802) 
Свидетелство од Ш одделение, на име Емрули 

Рами, с. Калиште, Гостивар. , (2803) 
Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-

новното училиште „Влазен Фрашери", с. Неготино 
— Гостивар на име Емрули Синан, с. Калиште, 
Гостивар. (2804) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од Основното училиште „Гоце Делчев" — Гос-
тивар на име Петрески Здравко, нас. Плитерница, 
Гостивар. " (2805) 

Свидетелство издадено од Основното училиш-
те „Маршал Тито" на име Мамути Назми, с. Гра-
дец, Гостивар. (2806) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„Кристофориди", с. Градец на име Бемци Идриз, 
с. Градец, Гостивар. (2807) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Моша Пијаде", Гостивар на име 
Селмани Могбича, с. Беловиште, Гостивар. (2808) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Жец" с. Групчин на име 
Емини Мурат, с. Групчин, Тетово. (2809) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Учи-
лиштето ,,Моша Пијаде" на име Јовановска Весна, 
ул. „ЈНА" бр. 229, Гостивар. (2810) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Учи-
лиштето „Моша Пијаде" на име Петрески Здравко, 
ул. „Плитерница", Гостивар. (2811) 

Воена книшка, издадена од Риека на име Саб-
ри Рашити, Скопје. (2812) 

Воена книшка, издадена од Кичево на име Ра-
мадан Беља, Скопје, (2814) 

Свидетелство на име Марија Ристеска, ул. „Ле-
нин" бр. 121, Прилеп. (2815) 

Свидетелство за VI одделение на име Киро 
Костадиноски, ул. „Кр. Волнароски" бр. 80, При-
леп. (2816) 

Ученичка книшка на име Тони Тодороски, ул. 
„Крушевска" бр. 60, Прилеп. (2817) 

Свидетелство за VIII одделение на име Златко 
Јованоски, с. Латово, Македонски Брод. (2818) 

Диплома на име Добре Сиљаноски, Гостивар. 
(2819) 

Свидетелство за завршено стенографско учи-
лиште при Работничкиот универзитет, на име ,Дра-
га Димова, Скопје. (2820) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Исуф Фетахи, с. Арачиново, Скопје. (2821) 

Свидетелства од I до IV година и завршен ис-
пит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев", Ку-
ма,ново, на име Флорин Рамадани, Куманово. (2822) 

Свидетелства од I до IV година и за завршен 
испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев" — 
Куманово на име Рефик Адеми, Куманово. (2823) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од ГУЦ „Здравко Цветковски" на име Сло-
бодан Зафировски, Скопје. (2824) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Митревска Бисера, с. Стровија, Прилеп. (2825) 

Свидетелство за I година на име Љубе Велја-
нов, нас. Превалец, Титов Велес. (2826) 

Воена книшка на име Трајче Митков, ул. „Ган-
чо Хаџи Занзов", Титов Велес. (2827) 

Свидетелство за VIII одделение на име Кур-
тиш Некатли, с. Студеничани Скопје. (2828) 

Свидетелство за Ш година на име ѓорѓи Тав-
чмоски, ул. ,,В. Талески" бр. 117, Прилеп. (2829) 

Свидетелства за III и IV година и диплома на 
име Благоја Јованоски, ул. „М. Ацев" бр. 69, При-
леп. (2830) 

КОНКУРСИ 
ИСПРАВКА 

Во Конкурсот на Институтот за поледелство 
и градинарство — Скопје, објавен во „Службен 
весник на СРМ" бр. 38 од 14 декември 1979 година, 
на страна 835, испуштен е следниот текст: 

„Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомилетните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето". 

Конкурсната комисија на Фабриката за веш-
тачки брусеви, бр усно платно и хартија „ИДНИНА" 
— Кратово, врз основа на донесената одлука на 
Работничкиот совет на работната организација, 

р а с п и ш у в а 
ПОВТОРЕН КОНКУРС 

за извршување на работите и работните задачи со 
посебни овластувања и одговорности: 

1. Комерцијален директор — избор, 
2. Директор на општо-кадровски и правен сек-т 

тор — избор, 
3. Секретар на работната организација — ре-

избор, 
4. Директор на погон одржување — избор 

28 декември 1979 
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УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени 
во Законот за работните односи, кандидатите треба 
да ги исполнуваат и следните посебни услови: 

— кандидатот под точка 1— комерцијален ди-
ректор треба да има завршено економски факултет 
П степен и 3 години работно искуство; 

— кандидатот под точка 2 — директор на оп-
шти-кадровскзи сектор треба да има завршено пра-
вен факултет П степен и 3 години работно иску-
ство; 

— кандидатот под точка 3 — секретар на ра-
ботната организација треба да има завршено пра-
вен факултет П степен и 3 години работно иску-
ство. 

— кандидатот под точка 4 директор на погон 
одржување, треба да има машински факултет П 
стелен и 3 години работно искуство. 

Кандидатите да имаат морално-нолитички по-
добности. 

Кандидатите кон молбата да ги достават след-
ните документи: 

(препис од дипломата, биографија и потврда за 
работното искуство. 

личниот доход се определува според мерилата 
од Правилникот за личните доходи на работниците 
при фабриката „ИДНИНА" — Кратово. 

Молбите се поднесуваат до Фабриката „ИДНИ-
НА" — Кратово, 'Со дознака „конкурсна комисија". 

Некомплетираните молби нема да бидат земе-
на во разгледување. 

Конкурсот останува отворен 30 дена од денот 
на објавувањето. 

(501) 

Понудите се доставуваат писмено во два за-
творени коверта „Понуда за јавно наддавање" и 
„Документација за јавно наддавање", со назнака 
„не отворај", а најдоцна до 17 јануари 1980 година 
до 10 часот. 

Ковертот со документацијата мора да содржи и 
изјава за прифаќање на „Посеб,ните узанси за 
градење" („Службен лист ,на СФРЈ", бр. 18/77). 

При изборот на најповолен изведувач, покрај 
понудената цена, инвеститорот ќе ги земе предвид 
и останатите елементи на поволност. 

За резултатите од јавното наддавање инвести-
торот ќе донесе одлука во рок од 20 дена од денот 
на одржувањ,ето и за тоа писмено ќе ги извести 
сите учесници. (500) 

Врз основа на член 61 и 62 од Законот за из-
градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ", бр. 35/73) и член 1 од Законот за измени 
на Законот за (изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ", бр. 47/74), 

СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ 
бул. АВНОЈ бр. 155, Нови Београд 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

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

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

за изведување на работите за изградба на опе-
ративно плато на граничниот премин Ново Село 
- Струмица 

1. Ориентационата пресметковна вредност на 
градежните и писта латерските работи изнесува 
957.000 динари. 

2. Јавното наддавање ќе се одржи на 18. I. 1980 
година во 10 часот во просториите на Царинарни-/ 
дата Гевгелија. 

3. Лицитациониот елаборат со „Посебни усло-
ви" може да се земе во Царинарницата Гевгелија 
секој работен ден од 8 до 14 часот, кога може да , 
се разгледа и инвеетиционо-техничката документ 
тација. - ' 

4. Понудата мора да биде дадена на лицитаци-
ониот елаборат приготвен од инвеститорот и не 
смее да биде непотполна, преправена или дополну-
в а а . 

5. Понудите што ќе стигнат по рокот одреден 
за јавното наддавање, ќе се сметаат за неблаговре-
мени 'И нема да се земаат предвид при разгледу-
вањето. 

6. Понудувачите кон понудата треба да доста-
ват потпишани и заверени „Посебни услови" што 
се составен дел на лицитациониот елаборат. 

7. Со понудата треба да се даде рок за завр-
шување на работите, зашто истиот ќе има влијание 
врз изборот на најповолен понудувач. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Републички буџет за 1980 година — — 885 
) Зако,н за извршување на Републичкиот 
буџет за 1980 година — — — — — 914 

) Измени на Републичкиот буџет за 1979 
година — — — — — —г — — 916 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за задолжителен заем за обез-
бедување постојани средства на Фондот 
на федерацијата за кредитирање побр-
зиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраи-
ни во периодот од 1976 до 1980 година - 916 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за стапките на данокот на доход 
на организациите на здружениот труд и 

\за даночните олеснувања и ослободувања 917 
/резолуција за политиката на остварува-
ње на Општествениот план на Соција-
листичка Република Македонија за пе-
риодот од 1976 до 1980 година во 1980 

, година — — — — — —; — — — 917 
Одлука за разрешување и избор на прет-
седател и судии на Уставниот суд на Ма-
кедонија — — — — — — — — 925 
Одлука за разрешување судии на Врхов-
ниот суд на Македонија — — — — 926 
Одлука за разрешување заменик на ок-
ружниот јавен обвинител во Окружното 
јав,но обвинителство во Битола — — — 926 
Одлука за разрешување судија на Ок-

ружниот стопански суд во Битола — — 926 
Одлука за именување претставници на 
општествената заедница во Комисијата 
за изготвување предлог за избор на ин-

дивидуален работоводен орган на Е к о -
лошкиот музеј на Македонија — — — 926 
Одлука за именување претставник на 

шштествената заедница во Советот на 
Економскиот факултет во Штип — — 927 
Одлука за давање согласност на висина-
та на стапката за основниот придонес за 
пе,нзиско и инвалидско осигурување — 927 
Одлука за давање согласност на фикс-
ниот износ и стапката на придонесот за 
старосно осигурување на земјоделците за 
1980 година - — — - — — - - 927 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 63/79 од 7 ноември 1979 година - 927 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 173/79 од 31 октомври 1979 година 928 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 111/79 од 22 ноември 1979 година 929 


