
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Вторник, 31 декември 1968 
С к о п ј е 

Број 45 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.5С0) дин. Овој број чкрта 3,20 
(320) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

346. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕ-
ПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 

СТОКИ НА МАЛО 

киот собор одржана на 26 ноември 1968 година и на 
седницата на Просветно-културниот собор одржана 
на 25 декември 1968 година. 

У. бр. 63 
26 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за воведување на републички додатен данок 
на промет на стоки на мало, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 26 декември 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 
декември 1968 година. 

У. бр. 68 
27 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУ. 
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 

Во Законот за воведување на републички до-
датен данок на промет на стоки на мало („Службен 
весник на СРМ", бр. 37/66, 3/68 и 26/68), зборот „до-
датен" во насловот и во текстот на законот се 
брише. 

Член 2 

Во член 1 став 1 зборовите: „За периодот од 
1 јануари 1967 година до 31 декември 1970 година*' 
се бришат. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1969 година. 

347. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СТУДЕНТСКИТЕ ЦЕНТРИ 
Се прогласува Законот за студентските центри, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-

3 А К О Н 
ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ЦЕНТРИ 

Член 1 
За исхрана, сместување и задоволување на 

воспитно-образовните потреби на студентите на ви-
сокошкол ските установи во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија се основаат студентски центри. 

Член 2 
Студентските центри се установи чија дејност 

е од посебен општествен интерес. 

Член 3 
Студентските центри имаат својство на правно 

лице. 

Член 4 
Средства за основање и почеток на работата на 

студентските центри 'обезбедува основачот. 
Кога основач на студентски центар е Републи-

ката, таа обезбедува и долгорочни средства за до-
датно финансирање на дејноста и развојот на сту-
дентскиот центар. 

Средствата од претходниот став Републиката ги 
обезбедува преку Републичката заедница на обра-
зованието. 

Член 5 
За користењето на услугите на студентските 

центри студентите плаќаат надоместок. Висината 
на надоместокот ја утврдува советот на центарот 
во почетокот на секоја учебна година. 

Член 6 
Со студентските центри управуваат студентите 

и работниците запослени во центрите. 
Во управувањето со студентските центри учес« 

туваат и претставници на Универзитетскиот совет 
односно на советите на високошколските установи. 

Член 7 
Органи на управување на студентските центри 

се: совет, управен одбор и директор. 

Член 8 
Советот на студентскиот центар го сочинуваат 

членови избрани од редот на студентите, членови 
избрани од редот на работниците запослени во цен-
тарот и двајца претставници на Универзитетскиот 
совет односно советите на високошколските уста-
нови. 
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Бројот на членовите на советот избрани од ре-
дот на студентите е двапати поголем од бројот на 
членовите избрани од редот на работниците запо-
слени во центарот. 

Претседателот на советот на студентскиот цен-
тар го избира советот од редот на своите членови. 

Член 9 
Советот на студетскиот центар: 
1. донесува статут и други општи акти на цен-

тарот; 
2. ги утврдува плановите и програмите на раз-

војот на центарот; 
3. го донесува финансискиот план и ја одоб-

рува завршната сметка на центарот; 
4. донесува правилници и други општи акти 

за внатрешната организација и распределба на 
доходот на центарот; 

5. донесува самоуправни акти за распределбата 
на личните доходи во рамките на средствата из-
двоени со правилникот; 

6. донесува правилник и други самоуправни 
акти за работните односи на работниците запосле-
ни во центарот; 

7. ги претресува општите прашања за работата 
и резултатите постигнати во центарот и ја усогла-
сува дејноста на центарот со потребите на студен-
тите; 

8. одлучува согласно со законот и статутот на 
центарот за користењето на општествените средства 
со кои управува центарот; 

9. го именува и го разрешува директорот на 
центарот; 

10. врши избори, именувања и разрешувања ко-
га е тоа определено со Статутот на центарот; 

11. одредува калкулативна стопа на трошоците 
за инвестиционо одржување на основните средства 
и максималните стопи на амортизацијата; 

12. дава согласност за организирање на ра-
ботата во работните единици на центарот и доне-
сува одлуки по други општи прашања за управу-
вање со работните единици; 

13. ги избира членовите на управниот одбор од 
редот на студентите и работниците запослени во 
центарот; 

14. одлучува за предлозите на собирите на чле-
новите на работните заедници и советите на работ-
ните единици; 

15. именува членови на постојани и повремени 
комисии од редот на работниците запослени во 
центарот; 

16. донесува деловник за својата работа; 
17. ги разгледува жалбите на работниците из-

јавени против решенијата на управниот одбор; 
18. покренува постапка за изрекнување мерки 

за повреда на работните должности на членовите 
на советот и на управниот одбор избрани од редот 
на работниците запослени во центарот; 

19. донесува одлуки за работните односи со-
гласно со правилникот и другите општи акти за 
работните односи; 

20 донесува арбитражни одлуки во споровите 
меѓу работните единици на центарот; 

21. донесува други акти и врши други работи 
предвидени со статутот на центарот. 

Во работите од точка 5, 6, 14, 15, 17, 18, 19 
и 20 на претходниот став одлучуваат само члено-
вите на советот избрани од редот на работниците 
запослени во центарот, а во другите работи одлучу-
ваат сите членови на советот на центарот. 

Член 10 
Управниот одбор го избира советот на студент-

скиот центар од редот на студентите и работни-
ците запослени во центарот. 

Управниот одбор го сочинуваат мнозинство ра-
ботници запослени во центарот. 

Член 11 

Директорот на студентскиот центар го именува 
советот на центарот. 

Член 12 
Студентските центри имаат статут. 
Со статутот на студентскиот центар се утврдува 

внатрешната организација, бројот на членовите на 
сазетот и управниот одбор, начинот на изборот и 
отповикувањето на членовите на советот и управ-
ниот одбор и именувањето и разрешувањето на ди-
ректорот, делокругот и одговорноста на органите на 
управувањето, работните единици и нивната полож-
ба како и правата и должностите на студентите и 
работниците запослени во центарот во управувањето 
со тие единици, распределбата на доходот и лич-
ните доходи, прашањата за кои непосредно одлу-
чуваат студентите и работниците запослени во цен-
тарот, начинот и формите на тоа одлучување, ра-
ботните и други внатрешни односи, како и други 
прашања од значење за самоуправувањето во цен-
тарот и неговото делување. 

Статутот на студетскиот центар го потврдува 
општинското собрание на чие подрачје е седиш-
тето на центарот. 

Статутот на студентскиот центар основан од Ре-
публиката го потврдува Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 13 
Надзор над законитоста на работата на сту-

дентскиот центар врши органот на управата на оп-
штинското собрание надлежен за работите на об-
разованието. 

Надзор над законитоста на работата на сту-
дискиот центар основан од Републиката врши Ре-
публичкиот секретаријат за образование, наука и 
култура. 

Член 14 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница врши општествен надзор и, со цел за обезбе-
дување на јавност и општествена одговорност во 
работата на студентските центри, претресува општи 
прашања во врска со располагањето со општестве-
ните средства на студентските центри и со распре-
делбата на .доходот, како и со начинот на извршу-
вање правата и должностите на студентските цен-
три. 

Органите на управување со студентските центри 
се должни да му доставуваат известувања за сво-
јата работа на телото што ги избрало по негово ба-
рање, по потреба, а најмалку еднаш годишно. 

Член 15 
Доколку со овој закон не е поинаку определе-

но, на организацијата и работата на студентските 
центри се применуваат општите прописи за уста-
новите. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

продолжува со работа Студентскиот центар на Уни-
верзитетот во Скопје под назив: „Студентски центар 
— Скопје". 

Правата и должностите на основач спрема Сту-
дентскиот центар — Скопје ги врши Републиката. 

Студентскиот центар — Скопје ќе ја усогласи 
својата работа и организација со одредбите на овој 
закон во срок од четири месеци од денот на влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Мандатот на досегашните органи на управува-
ње на Студентскиот центар — Скопје трае до из-
борот односно именувањето на новите органи на 
управувањето. 

Член 17 
Се овластува Универзитетскиот совет да го 

утврди бројот на членовите на првиот совет на 
Студентскиот центар — Скопје по влегувањето во 
сила на овој закон, до донесувањето на статутот на 
Центарот, да го пропише начинот на изборот на 
членовите на првиот совет од редот на студентите 
и да ја свика првата седница на советот. 

Член 18 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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348. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИ-
ТЕ И НАЧИНОТ НА КОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ ЌЕ ИМ СЕ ДАВА НАДОМЕСТОК ЗА 

ИЗВРШЕНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА 
СТРАНЦИ 

Се прогласува Законот за условите и начинот 
на кој на здравствените установи ќе им се дава на-
доместок за извршените здравствени услуги на 
странци, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 26 ноември 1968 година и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор одр-
жана на 25 декември 1968 година. 

У. бр. 64 
26 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОЈ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ НЕ ИМ СЕ ДАВА НА-
ДОМЕСТОК ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ 

УСЛУГИ НА СТРАНЦИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат условите и начи-

нот на плаќањето на трошоците за здравствените 
услуги што здравствените установи ги извршиле 
на странците определени во член 1 од Законот за 
здравствената заштита на странци во Југославија 
(Закон — „Службен лист на СФРЈ" бр. 23/67). 

Член 2 
Здравствената установа што укажала итна ме-

дицинска помош на странец на територијата на 
Социјалистичка Република Македонија, има пра-
во на надомест на трошоците од средствата на 
Републиката под условите и начинот определени 
со овој закон. 

Член 3 
Здравствената установа што укажала итна 

медицинска помош (помош) е должна веднаш да 
побара од странецот исплата на трошоците за ука-
жаната помош односно од родителот или старате-
лот на малолетно или деловно неспособно лице. 

Ако странецот односно родителот или стара-
телот изјават дека немаат средства веднаш да ги 
надоместат трошоците за услугите на укажаната 
помош, здравствената установа ќе земе од него 
писмена изјава дека ќе ги надомести трошоците 
во срок од 60 дена од денот на укажаната помош. 

Доколку од странецот не може да се земе пис-
мена изјава поради бесвесна состојба или смрт 
односно поради други околности, здравствената 
установа е должна за тоа да состави записник. 

Член 4 
Ако странецот не ги надомести трошоците во 

срокот определен во претходниот член, здравстве-
ната установа може во срок од наредни 60 дена да 
поднесе до Републичкиот секретаријат за народ-
но здравје и социјална политика барање за надо-
местување на трошоците. 

Здравствената установа е должна кон бара-
њето за надоместок на трошоците да ја приложи 
писмената изјава на странецот односно записникот 
од член 3 од овој закон како и претсметка на 
трошоците. 

Член 5 
Здравствената установа на која странецот и 

ги надоместил трошоците Цо поднесувањето на ба-
рањето од претходниот член, е должна за тоа вед-
наш да го извести Републичкиот секретаријат за 
народно-здравје и социјална политика. 

Доколку здравствената установа добила надо-
месток на трошоците од странецот, а примила и 
надоместок од средствата на Републиката должна 
е тој надоместок без одлагање да го врати на 
Републичкиот секретаријат за народно здравје и 
социјална политика. 

Член 6 
Надоместокот за здравствени услуги изврше-

ни на странци во смисла на член 7 од законот 
паѓа на товар на Републиката. 

Здравствената установа што ги извршила ус-
лугите е должна од странецот да земе потврда, 
дека здравствено не е осигурен и дека материјално 
не е обезбеден, издадена од надлежниот орган на 
управата на општината на чие подрачје тој има 
живеалиште. 

Барањето за надоместок за извршените услуги 
од претходниот став здравствената установа може 
да му го поднесе на Републичкиот секретаријат за 
народно здравје и социјална политика во срок од 
€0 дена од денот на извршената услуга. Кон бара-
њето се прилага потврдата и пресметката на тро-
шоците. 

Член 7 

Здравствената установа го губи правото на 
надоместок од средствата на Републиката, ако 
не поднесе барање во срокот определен во член 4 
и 6 од овој закон. 

Член 8 
Се овластува републичкиот секретар за на-

родно здравје и социјална политика поблиску да 
го пропише начинот на исплатата на надоместо-
кот на здравствените установи за извршените 
здравствени услуги на странци од член 4 и 6 од 
овој закон. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

349. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО 
НАРОДНО О СЛ СФ О ДИТЕ Л Н АТ А ВОЈНА И ЗА 
НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ 
Се прогласува Законот за определување сто-

пата на придонесот за изградба на станови за 
учесниците во Народноослободителната војна и за 
начинот и условите за користење на средствата од 
придонесот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 26 декември 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
26 декември 1968 година. 

У. бр. 65 
27 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА УЧЕСНИ-
ЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈ-
НА И ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИС-

ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ 
Член 1 

Придонесот за изградба на станови за учесни-
ците во Народноослободителната војна (борците) 
утврден со член 1а од Законот за придонесот на 
средствата за заедничка потрошувачка („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 54/67 и 24/68), се плаќа по 
стопа која не може да биде поголема од 20%. Во 
рамките на оваа стопа се издвојуваат 3% како 
средства на Републиката (републички придонес) и 
10% како средства на општините (општински при-
донес), а општинското собрание може да ја зго-
леми оваа стопа најмногу до 17%. 

Член 2 
Средствата од општинскиот придонес се корис-

тат врз основа на посебна програма што ја доне-
сува општинското собрание. Со оваа програма се 
опфаќаат и средствата што општината ќе ги ос-
твари врз основа на член 9 од овој закон. 

Распределбата на средствата според програма-
та ја врши комисијата што ја образува општин-
ското собрание. 

Комисијата од претходниот став, најмалку ед-
наш годишно, му поднесува на општинското со-
брание извештај за користењето на средствата. 

Член 3 
Средствата опфатени со програмата од член 2 

служат за обезбедување учество во добивање на 
кредит за изградба, проширување и адаптација на 
општествени и индивидуални станбени згради од-
носно станови. 

Член 4 
Право на користење на средствата од член 2 

имаат лицата на кои не им е решено станбеното 
прашање и тоа: 

1) лица што стапиле во Народноослободител-
ната војна до 9. IX. 1944 година мажи, односно до 
Зо ноември 1944 година жени, на кои учеството 
во Народноослободителната војна им е признато 
во посебен стаж во двојно траење според пропи-
сите за пензиско осигурување; 

2) инвалиди од војната од I—VI група неза-
висно од времето на стапувањето во Народноосло-
бодителната војна; 

3) самохрани семејства на паднати и умреш! 
борци од Народноослободителната војна; 

4) деца на паднати борци неспособни за сто-
панисување; 

5) лица од точка 1 на член 3 од Законот за 
материјално обезбедување на учесниците од На-
родноослободителната војна („Службен весник на 
СРМ" бр. 26/68), како и самохрани семејства од 
точка 3 на член 3 од истиот Закон, доколку со 
други прописи не е регулирано решавањето на 
станбеното прашање. 

Лицата со подолго активно учество во Народ-
ноослободителната војна имаат приоритет при до-
делување на средствата. 

Член 5 
Поблиските критериуми и другите услови за 

користење на средствата од член 3 и 4 и постап-
ката за доделување на тие средства ги определува 
општинското собрание по прибавено мислење од 
општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на 
борците од Народноослободителната војна. 

Член 6 
Средствата од член 2 се доделуваат во вид на 

кредит. 
Каматата и срокот за враќање на кредитот ги 

определува општинското собрание. 

Приливите на средства од ануитетите по одо-
брените кредити се употребуваат исклучиво за стан-
бена изградба. 

Член 7 
Се основа Републички фонд за изградба на 

станови на учесниците од Народноослободителната 
војна (Фонд). 

Член 8 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 9 
Средствата на Фондот се образуваат од: 
— републичкиот придонес определен во член 

1; и 
— други приходи. 

Член 10 
Средствата на Фондот им се доделуваат на 

општините неповратно за финансирање изградба-
та на станови за борците. 

Член 11 
Приоритет во доделувањето на средства од 

Фондот имаат: 
— општините со поголем број борци чие стан-

бено прашање не е решено, ако општинскиот 
придонес го пропишале по стопа од 17%; и 

— општините што се определени како нераз-
виени со одделен закон. 

Член 12 
Со Фондот управува управен одбор, кој го до-

несува и финансискиот план на Фондот. 
Управниот одбор има 9 членови што ги име-

нува Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Членовите на управниот одбор се именуваат 
за време од 4 години. 

Член 13 
Организацијата и работењето на Фондот по-

блиску се уредува со статутот на Фондот. 
Статутот на Фондот го потврдува Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија. 
Член 14 

Стручните и административните работи на 
Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика. 

Член 15 
Овластувањата утврдени со овој закон за оп-

штинските собранија се вршат на седница на со-
бранието. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила третиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а одредбата 
на член 1 ќе се применува од 1 јануари 1969 
година. 

350. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУ-

ВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ 
ПОВРШИНИ 

Се прогласува Законот за уредување и одр-
жување на зелените површини, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 26 декември 1968 година 
и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
26 декември 1968 година. 

У. бр. 67 
27 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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турни _ ___ детски игралишта; 

— зеленило долж јавните градски комуника-
ции, кејови, шеталишта, плажи, капалишта, гро-
бишта, споменици и одделни гробови на паднати 
борци; | 

— зеленило околу стопански објекти, здрав-
ствени и климатолошки објекти, историски објек-
ти со културно значење, излетишта, камп-прос-
тори, паркиралишта на главните сообраќајници и 
железнички станици; 

— зоолошки градини, ботанички градини, ра-
садници и др. • 

Како зелена површина се смета и земјиштето 
надвор од населените места, кое со посебен акт 
на општинското собрание е определено за озеле-
нување. 

Член 3 
За уредување и одржување на зелените повр-

шини во општествена сопственост што се во оп-
шта употреба се грижи општината. 

Зелените површини во општествена сопстве-
ност што не се во општа употреба ги уредуваат 
органите односно работните и други организации 
кои управуваат со тие површини. 

Општинските собранија со своја одлука ги 
одредуваат зелените површини што се во општа 
употреба. 

II — УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ 
Член 4 

За уредување на зелените површини се изгот-
вува подолгорочна програма. 

Член 5 
Програмата за озеленување од претходниот 

член ја донесува општинското собрание на седни-
ца. Со програмата се предвидуваат површините за 
озеленување и реконструкција, трошоците за озе-
ленување и изворите на средства. 

Член 6 
При изградбата на инвестициони објекти, ин-

веститорите се должни кон барањето на одобре-
ние за градба да приложат и проект за озелену-
вање на слободните површини од предметната ло-
кација. 

Член 7 
Изведувачите на градежните работи на инве-

стиционите објекти и објекти на граѓани и граѓан-
ско-правни лица, пред да отпочнат со градењето* 
се должни да ги заштитат дрвјата и украсните 
насади од оштетување, а по завршувањето на гра-
дежните работи да ја воспостават поранешната со-
стојба во срокот што ќе се определи со одобрението 
за градење. 

АКО ВО срокот од претходниот став не се вос-
постави поранешната состојба, општинскиот орган 

управата надлежен за комунални работи ќе 
1еди тоа да го изврши друга организација на 
(тка на изведувачот на градежните работи. 

Член 8 
По завршување на градежните работи на ин-

ционите објекти инвеститорот е должен да 
:зврши и озеленувањето на слободните ловр-
иќ според проектот за озеленување и во срокот 
ќе се определи со одобрението за градење. 

Член 9 
рколку слободните површини не се озеленат 
окот определен со одобрението за градење, 
от што го издал одобрението за градење, овој 
може да го продолжи по барање од инве-

рот, но не повеќе од една година, 
ко и во предложениот срок инвеститорот не 
;врши озеленувањето, општинскиот орган на 
ата надлежен за комунални работи ќе на-
озеленувањето на слободните површини да 

јврши друга организација на сметка на ин-
горот. 

XII — ОДРЖУВАЊЕ. НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ 
Член 10 

Одржувањето на зелените површини опфаќа: 
— одгледување и обновување на шумските, 

украсните дрвја, цветните насади, тревниците, гр-
мушките и слично; 

— одржување и обновување на пешачките па-
теки, оградите, водоводните и електричните инста-
лации што служат за одржување на зелените по-
вршини и опремата (клупи, клацкалици, нишал-
ки и ел.); 

— заштита на зелените површини од оштету-
вање. 

Член 11 
Одржувањето на зелените површини се врши 

според нормативите што ги пропишува општин-
ското собрание. 

Член 12 
Ако органот односно организацијата што уп-

равува со зелените .површини не ги одржуваат 
зелените површини редовно и во сообразност со 
утврдените нормативи, општинскиот орган на уп-
равата надлежен за комунални работи, ќе нареди 
утврдените неправилности да се отстранат во сро-
кот што ќе го определи. 

Член 13 
АКО не се отстранат утврдените неправилности 

во одредениот срок, органот на управата надлежен 
за комунални работи ќе нареди утврдените не-
правилности да се отстранат на сметка на органот 
односно организацијата што управува со зелената 
површина. 

Член 14 
Сечење на дрвја на зелените површини од член 

2 на овој закон може да се врши во случај кога 
поголем број на стебла е оштетен од заразни бо-
лести или елементарни непогоди или кога е тоа по-
требно заради изградба на инвестиционен објект 
чија изградба е предвидена со урбанистичкиот план 
или поради реконструкција на зелените површини. 

Сечењето од претходниот став се врши по прет-
ходно одобрение од општинскиот орган на управа-
та надлежен за комунални работи. 

Член 15 
Кога сечењето се врши поради болест или еле-

ментарни непогоди со одобрението се определува 
и срокот во кој ќе се изврши обновата на исечените 
дрвја и насади. 

Ако обновата на исечените дрвја и насади не 
се изврши во срокот определен со одобрението, ор-
ганот што го издал одобрението ќе нареди обно-
вата на исечените дрвја и насади да се изврши на 
сметка на органот односно организацијата што го 
извршила сечењето. 
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Член 16 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

комунални работи води регистар на зелените по-
вршини за подрачјето на општината. 

Регистарот на зелените површини ја опфаќа: 
големината на зелените површини (во м2), видот на 
зеленилото, името на организацијата односно ор-
ганот чија е зелената површина и други потребни 
податоци. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 17 

Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се 
казни за прекршок работна или друга организа-
ција која: 

1. не ' ги заштитува дрвјата и украсните наса-
ди од оштетување и ако не ја воспостави поранеш-
ната состојба (член 7); 

2. не ги одржува зелените површини според 
нормативите (член 12); 

3. сече дрвја без одобрение од надлежниот ор-
ган односно спротивно на издаденото одобрение 
(член 14); 

4. не ќе ги обнови во определениот срок исече-
ните дрвја и насади (член 15); 

За деј ание од претходниот став ќе се казни со 
парична казна од 200 до 2,000 динари и одговорното 
лице ка работната или друга организација. 

Член 18 
За деј ание од член 17 точка 1 на овој закон, 

граѓанин или граѓанско-правно лице ќе се казни со 
парична казна до 500 динари. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 19 

Програмата од член 4 на овој закон општин-
ските собранија ќе ја донесат најдоцна до крајот 
на 1970 година. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

351. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА РИБАРСТВО 

Се прогласува Законот за рибарство, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 26 декември 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
26 декември 1968 година. 

У. бр. бб 
27 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВО 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува одгледувањето, зашти-

тата и ловот на рибите, раковите, школките, жабите, 
пијавиците и другите корисни животни (рибен 
фонд) во источните води, езерата, каналите, акуму-
лационите базени и во водите што настануваат од 
поплавите (риболовни води) . 

Рибниот фонд во риболовните води е општестве-
на сопственост. 

Право на користење на рибниот фонд се здоби-
ва под условите определени со овој закон. 

Член 2 
Одредбите на овој закон за сузбивање на риб-

ните болести и за внесување во риболовните води 
нови видови риби односно растенија, се однесуваат 
и на рибниците. 

Под рибник, во смисла на овој закон, се подраз-
бира затворен и технички уреден простор наменет 
за производство на риба, а кој може, по потреба, 
да се полни и испразнува со вода. 

Член 3 
Со рибарство можат да се занимаваат работни 

организации регистрирани за вршење работи на 
рибарството (работни организации) и. организации 
на спортските риболовци, доколку со овој закон не 
е поинаку определено. 

Член 4 
Риболовот може да биде стопански и спортски. 
Стопански риболов можат да вршат работни 

организации, а спортски риболов — граѓани. 
Риболов може да се врши само со дозволени 

риболовни средства и алати. 
Член 5 

Рибниот фонд во риболовните води се дава на 
користење на организациите од член 3 на овој за-
кон. 

Со рибниот фонд во риболовните води, што не 
е даден на користење, управува општината. 

Член 6 
Рибниот фонд се користи на начин кој обезбе-

дува трајно производство на риби. 
Член 7 

Риболов за научноистражувачки цели се врши 
под условите определени со овој закон . 

II. КОРИСТЕЊЕ НА РИБНИОТ ФОНД 
Член 8 

На риболовните води што не се зафатени со 
водостопански објекти, кои се основни средства на 
работни организации, се образуваат рибарски под-
рачја и рибарски ревири. 

Рибарското подрачје ги опфаќа риболовните 
води кои претставуваат поврзана биолошка заед-
ница, хидрографска и економска целина, способна 
за самостојно стопанско користење. 

Рибарскиот ревир ги опфаќа риболовните води 
што не се опфатени со рибарско подрачје, а кои 
можат самостојно да се користат за спортски ри-
болов. 

Член 9 
Рибарски подрачја се: Охридското Езеро со 

Црни Дрим низводно до бетонскиот далјан, Прес-
панското Езеро и Дојранското Езеро. 

Член 10 
Општинското собрание го дава рибниот фонд на 

рибарско подрачје на користење без надоместок 
на една работна организација, која има најмалку 
еден стручњак со висока стручна подготовка од 
земјоделска струка за дејноста унапредување на 
рибарството. 

Начинот на давањето на рибниот фонд на ри-
барско подрачје на користење го определува оп-
штинското собрание. 

Рибниот фонд од рибарско подрачје што се 
протега на територијата на повеќе општини, го да-
ваат на користење општинските собранија на од-
носните општини спогодбено, а ако не се спогодат 
во срок од 2 месеца од денот кога престанало пра-
вото на користење на поранешниот корисник, риб-
ниот фонд на тоа рибарско подрачје го дава на 
користење Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија со одлука. 
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Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија со актот од претходниот став го опреде-
лува општинското собрание што ќе ги врши пра-
вата определени со овој закон., 

Член 11 
Рибарски ревир образува општинското собра-

ние. 
Општинското собрание рибниот фонд од рибар-

ски ревир го дава на користење на една организа-
ција на спортските риболовци. 

Рибниот фонд на рибарскиот ревир што се про-
тега во границите на пределите прогласени за на-
ционален парк, општинското собрание може да го 
даде на користење на работната организација што 
управува со националниот парк. 

Член 12 
Меѓусебните права и обврските на општината 

и организацијата на која рибниот фонд на рибар-
ско подрачје односно ревир се дава на користење, 
се утврдуваат со договор. 

Во договорот од претходниот став, покрај дру-
гото, се утврдува и дозволениот годишен улов на 
риби, кој не може да биде поголем од просекот на 
уловената риба во односната риболовна вода во 
последните десет години. 

Член 13 
Организацијата на која рибниот фонд на ри-

барско подрачје односно ревир и е даден на ко-
ристење е должна да донесе повеќегодишен план на 
мерки и акции за унапредување и користење на 
рибниот фонд на подрачјето односно ревирот (ос-
новен план) и тоа за рибарско подрачје во срок од 
1 (една) година, а за рибарски ревир во срок од 6 
(шест) месеци од потпишувањето на договорот од 
член 12 на овој закон. 

Основниот план се изработува за целото рибар-
ско подрачје односно ревир со важност од најмалку 
5 години. 

Член 14 
Основниот план особено содржи: 
— основни карактеристики на риболовните во-

ди на рибарското подрачје односно ревир од гледна 
точка на рибарството; 

— состојбата на рибниот фонд и за кои цели 
ќе се користи (стопански односно спортски); 

— мерки за одгледување, заштита и лов на риби 
и други животни во риболовната вода, како и по-
стапката за спроведување на тие мерки; 

— мерки за уништување на животните штетни 
за рибите; 

— количеството на дозволениот лов по видови 
на риби врз основа на годишниот прираст и другите 
услови за вршење на риболов; 

— економската основа за користење на рибниот 
фонд на риболовната вода; 

— времето и начинот на порибување на рибо-
ловната кода и мерки за заштита на рибните пло-
днија ; 

— средствата потребни за спроведување мер-
ките и акциите предвидени со основниот план и 
начинот на обезбедување на овие средства. 

Член 15 
Врз основа и во рамките на основниот план, 

организацијата донесува годишен план најдоцна 
до почетокот на годината на која се однесува го-
дишниот план. 

Мерките и акциите предвидени со годишниот 
план, како и средствата за неговото спроведување, 
мораат, по својот обем и вид, да бидат такви што ќе 
обезбедат извршување на основниот план во целост 
до истекот на времето за кое е донесен. 

Член 16 
На основниот план за користеше на рибниот 

фонд на рибарското подрачје дава согласност оп-
штинското собрание. 

Со договор од член 12 на овој закон, организа-
цијата на која рибниот фонд на рибарскиот ревир 

и е даден на користење, може да се обврзе основ-
ниот план да го поднесува за согласност на оп-
штинското собрание. 

Член 17 
За рибниот фонд на рибарско подрачје односно 

ревир што не е даден на користење, се грижи оп-
штинското собрание преку органот или организа-
цијата што тоа ќе ја определи. 

Член 18 
Право на користење на рибниот фонд на ри-

барско подрачје односно ревир може да се одземе 
од организацијата, ако се установи: 

1. тоа право да не го врши во согласност со од-
редбите на овој закон; 

2. да не ги спроведува мерките и акциите пред-
видени со основниот и годишниот план или со до-
говор од член 12 на овој закон. 

На организацијата од која се одзема правото 
на користење на рибниот фонд во смисла на став 1 
од овој член, и припаѓа надоместок за вложените 
средства за трајно зголемување вредноста на под-
рачјето односно ревирот и за неамортизираниот 
дел од изградените објекти и опрема на подрачјето 
односно ревирот. Надоместокот го плаќа организа-
цијата на која ќе и се предаде правото на користе-
ње на рибниот фонд. 

Одземањето правото на користење на рибниот 
фонд според став 1 од овој член се врши според 
одредбите од Законот за општата управна постап-
ка. Решението за одземање го донесува општин-
ското собрание. 

Член 19 
Риболовните води што се зафатени со водо-

стопански објекти, а кои се основни средства на 
работните организации, претставуваат посебни ри-
барски подрачја. 

Рибниот фонд на рибарско подрачје од прет-
ходниот став го користи работната организација 
чие основно средство е односниот водостопански 
објект. 

Ш. ВИДОВИ НА РИБИЛОВ 

1. Стопански риболов 
Член 20 

Стопанскиот риболов се врши на рибарските 
подрачја од член 9 на овој закон, а на рибарските 
подрачја од член 19 на овој закон, ако тоа го оп-
редели општинското собрание по претходно приба-
вено мислење од организацијата чие основно сред-
ство е односниот водостопански објект. 

Под стопански риболов, во смисла на овој за-
кон, се подразбира риболов кој се врши со цел за 
здобивање на доход. 

Член 21 
Стопански риболов врши организацијата од 

член 10 односно од член 19 на овој закон сама или 
во соработка со работната организација регистри-
рана за вршење работи на рибарството односно со 
граѓани на кои риболовот им е единствено занима-
ње, а под условите утврдени со општиот акт на 
организаци ј ата. 

Член 22 
Работната организација, која врши стопански 

риболов, е должна своите работници и кооперан-
тите кои непосредно учествуваат во риболовот, да 
ги снабди со легитимација. Непосредните учесници 
во риболовот се должни, по барање од инспекцис-
ките органи и други овластени лица, да ја покажат 
л егитимациј ата. 

2. Спортски риболов 
Член 23 

Спортски риболов може да се врши на рибар-
ските ревири и на рибарските подрачја од член 9 
и 19 на овој закон, освен на Црниот Дрим на по-
тесот од Охридското Езеро до бетонскиот далјан. 
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Под спортски риболов, во смисла на овој закон, 
се подразбира риболов кој се врши за спортски цели 
и за рекреација со определени риболовни средства. 

Член 24 
Работната организација на која рибниот фонд 

на рибарско подрачје и е даден на користење, како 
и организацијата од член 19 на овој закон, е долж-
на на тоа подрачје да дозволи вршење на спортски 
риболов. 

Правата на спортските риболовци и условите 
под кои тие права ќе можат да ги остваруваат, се 
утврдуваат со договор склучен меѓу работната ор-
ганизација од претходниот став и организацијата 
на спортските риболовци, а ако вршењето на 
спортскиот риболов не може да се организира пре-
ку организацијата на спортските риболовци — со 
општиот акт на организацијата. 

Ако организациите од претходниот став не се 
спогодат во поглед висината на надоместокот и дру-
гите услови за вршење на спортски риболов, по 
спорните прашања одлучува општинското собрание 
или органот што тоа ќе го определи. 

Член 25 
Со право на вршење спортски риболов граѓа-

ните се здобиваат врз основа на дозвола. 
Дозволата за вршење на спортски риболов ја 

издава организацијата што го користи рибниот 
фонд. Со договорот од став 2 на член 24 од овој 
закон може да се определи дозволата за вршење 
на спортски риболов да ја издава организацијата 
на спортските риболовци. 

Дозволата се издава со важност за една ка-
лендарска година (годишна дозвола) или со важ-
ност до 30 дена (дневна дозвола). 

Член 26 
За вршење спортски риболов на рибарско под-

рачје односно ревир чиј рибен фонд не е даден на 
користење, дозволата ја издава органот односно 
организацијата на која општинското собрание и ја 
доверило грижата за рибниот фонд од тоа подрачје 
односно ревир. 

Член 27 
Организацијата односно органот овластен за 

издавање на дозвола за спортски риболов е долж-
на да му издаде годишна односно дневна дозвола, 
по негово барање, на лицето кое наполнило 18 го-
дини и е член на организацијата на спортските 
риболовци, а на лице помладо од 18 години, под 
условите што ќе ги определи организацијата тито 
ја издава риболовната дозвола. 

Дневна дозвола за спортски риболов може да 
се издаде и на лице кое не е член на организаци-
јата на спортските риболовци. 

Член 28 
За издадената дозвола за вршење на спортски 

риболов се наплатува надоместок. Висината на на-
доместокот за дозволата од член 25 од оној закон ја 
пропишува организацијата, во согласност со оп-
штинското собрание, а за дозволата од член 26 од 
овој закон — општинското собрание. 

Член 29 
Организацијата што го добила на користење 

рибниот фонд односно општинското собрание за 
риболовни води од член 17 од овој закон, може да 
установи лицата што вршат спортски риболов врз 
основа на дозвола од член 25 и 26 од овој закон да 
плаќаат надоместок за уловената риба. 

Висината на надоместокот за уловената риба 
ја пропишува организацијата односно општинско-
то собрание. 

3. Заеднички одредби 
Член 30 

Лицата овластени за вршење на риболов, ин-
спекциските органи и чуварите на риболовните 
води имаат право на пристап во местото на рибо-

ловот преку одредени патеки што се наоѓаат по-
крај риболовната вода, како и право на употреба 
на земјиштето покрај риболовната вода во широ-
чина што е неопходна за вршење на риболовот, 
инспекциската служба односно чуварската служба. 

Член 31 
Риболов за научноистражувачки цели може 

да се врши во сите риболовни води врз основа на 
посебна дозвола што ја издава републичкиот орган 
на управата, надлежен за земјоделство, по прет-
ходно мислење од организацијата која го користи 
рибниот фонд на односната риболовна вода. 

Во дозволата за риболов во научноистражу-
вачки цели се означува во кои случаи и во кој 
обем може да се отстапи од одредбите на овој за-
кон и прописите донесени врз основа на него во 
поглед на ловостојот, големината на рибите, упо-
требата на алати, направи и слично. 

IV. ЗАШТИТА НА РИБОЛОВНИТЕ ВОДИ 

Член 32 
Со цел за заштита и унапредување на рибар-

ството, организацијата што го користи рибниот фонд 
е должна да ги презема пропишаните мерки за 
спречување и сузбивање на рибните болести и 
штетниците. 

Член 33 
Внесување во риболовните води риби или рас-

тенија што во тие води ги немало, може да се врши 
со одобрение од републичкиот орган на управата 
надлежен за земјоделство. 

Член 34 
Заради заштита на рибниот фонд и унапреду-

вањето на рибарството, републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство пропишува време во кое 
одделни видови риби не смеат да се ловат (лово-
стој). 

За ретки и проретчени видови риби, републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство може 
да пропише привремена или трајна забрана на ло-
вење на тие риби на одделни или на сите рибо-
ловни води. 

Член 35 
Општинското собрание може одделни делови од 

риболовните води да ги прогласи за природни 
рибни плодишта. 

Со актот за прогласување на природно рибно 
плодиште можат да се пропишат и посебни мерки 
за заштита на тоа плодиште. 

Член 36 
Во риболовните води е забрането: 
1. ловење риба под определената големина; 
2. ловење риба со ости и друг забранет рибар-

ски алат, огнено оружје, експлозивни или хемиски 
средства кои ги убиваат, трујат или ги зашемету-
ваат рибите; 

3. ловење риба непосредно со раце; 
4. порибување на риболовната вода со болна 

риба или болна икра; 
5. преградување на водниот тек со трајни или 

повремени прегради што го спречуваат премину-
вањето на рибата, доколку тоа не е предвидено со 
инвестициона програма; 

6. затворање, скршнување или исцрпување на 
водата од риболовната вода, ако тоа може да пре-
дизвика опасност за опстанок на рибата; 

7. ловење риба со струја, освен во случаите што 
ќе ги определи републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство. 

По исклучок може да се лови риба и со ости 
ако се прибави одобрение од Републичкиот секре-
таријат за земјоделство и шумарство. 



31 декември 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 45 — Стр. 729 

V. НАДЗОР 

Член 37 
Надзор над спроведувањето одредбите на овој 

закон и прописите донесени врз основа на него врши 
општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на сточарската инспекција, а во поглед суз-
бивањето на рибните болести и општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на ветеринар-
ната инспекција. 

Член 38 
Во вршењето на надзор овластениот инспектор, 

покрај општите овластувања што ги има по по-
себните прописи за односната инспекција, е овла-
стен и за: 

1. вршење преглед на чамците и другите сред-
ства со кои се врши стопански и спортски риболов, 
на уловот, на легитимациите за вршење на стопан-
ски риболов и на риболовните дозволи за вршење 
на спортски риболов; 

2. вршење преглед на објектите, деловните 
простории и книгите на работните организации што 
се занимаваат со рибарство или што ставаат во 
промет риби; 

3. сопирање од извршување на незаконити деј-
ствија; 

4. привремено, до конечната одлука на надлеж-
ниот орган, одземање на уловот, на дозволата за 
спортски риболов, како и на средствата и опремата 
за вршење на риболов. 

Член 39 
Ако органот од член 37 на овој закон не изврши 

некоја од работите од својата надлежност, таа ра-
бота ќе ја изврши републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на сточарската инспек-
ција односно на ветеринарната инспекција, на то-
вар на општината чиј орган бил должен таа работа 
да ја изврши. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 40 

Со парична казна од 1.000 до 30.000 динари ќе 
се казни за стопански престап работна организа-
ција која: 

1. не донесе основен односно годишен план во 
предвидениот срок или со пропишаната содржина 
(чл. 13, 14 и 15); 

2. врши стопански риболов, а не е регистрирана 
за вршење на рибарство (член 3, а во врска со 
член 10); 

3. лови риба на рибарско подрачје за кое нема 
потребно овластување за користење на рибниот 
фонд (член 10 и член 19 став 2); 

4. затвора, скршнува или исцрпува вода од ри-
боловната вода и со тоа предизвикува опасност за 
опстанокот на рибата (член 36 точка 6); 

5. без одобрение вн&се во риболовна вода риби 
или растенија кои во таа вода дотогаш ги немало 
(член 33). 

За стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна од 200 до 2.000 динари 
и одговорното лице во работната организација. 

Член 41 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за стопански престап работната органи-
зација која: 

1. лови риба за време на ловостојот, привре-
мена или трајна забрана на ловење, под пропиша-
ната големина, со ости или други забранети рибар-
ски алати, со огнено оружје, со експлозивни или 
хемиски средства, или со струја (член 34 и член 
36 точка 1, 2 и 7); 

2. ја порибува риболовната вода со болен ри-
бен млаѓ или болна икра (член 36 точка 4); 

3. врши преградување на риболовната вода 
(член 36 точка 5); 

За стопански престап од став 1 на овој член 
со парична казна од 200 до 2.000 динари ќе се казни 
и одговорното лице во работната организација. 

Член 42 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на спортски-
те риболовци која: 

1. не донесе основен или годишен план во пред-
видениот срок или со пропишана содржина (член 
13, 14 и 15); 

2. без одобрение внесува во риболовна вода 
риби односно растенија што во таа вода дотогаш 
ги немало (член 33); 

3. порибува риболовна вода со болен рибен млаѓ 
или со болна икра (член 36 точка 4). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од 200 до 2.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата на спортските рибо-
ловци. 

Член 43 
Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се 

казни за прекршок работната организација која 
своите работници и кооперанти, кои непосредно 
учествуваат во вршењето на риболовот, не ги снаб-
ди со легитимација или на граѓанинот кој ги ис-
полнува условите не му издаде дозвола за вршење 
на спортски риболов (член 22 и член 25); 

За прекршок од претходниот став со парична 
казна до 200 динари ќе се казни и одговорното 
лице во работната организација. 

Член 44 
Со парична казна од 100 до 1.000 дианри ќе се 

казни за прекршок граѓанинот кој: 
1. лови риба без легитимација односно дозвола 

или одбие да ја покаже легитимацијата односно 
дозволата на инспекцискиот орган или друго ов-
ластено лице (член 22, член 25 и член 26); 

2. лови риба под одредена големина (член 36 
точка 1); 

3. лови риба непосредно со раце (член 36 т. 3). 

Член 45 
Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се 

казни за прекршок граѓанин кој: 
1. врши риболов за време на ловостој от или 

лови риба чие ловење е трајно или Бремено забра-
нето (член 34); 

2. лови риба со ости или други забранети ри-
боловни алати или средства (член 36 точка 2); 

3. затвора, скршнува или исцрпува вода и со 
тоа предизвикува опасност за опстанок на рибите 
(член 36 точка 6). 

Член 46 
За прекршок од член 44 точка 1 и 2 и член 45 

точка 1 и 2 од овој закон, покрај парична казна, 
може да се изрече и заштитна мерка одземање на 
предметите со кои е извршен прекршокот, како и 
одземање на дозволата за вршење на спортски ри-
болов. 

Член 47 
За прекршок од член 44 точка 1, 2 и 3 и член 

45 точка 1 и 2 од овој закон ќе се казни родите-
лот односно старателот на малолетникот што го 
сторил прекршокот, ако ја пропуштил должноста 
за грижата на малолетникот. 

VII. ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 48 

Општинските собранија се должни, во срок од 
3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон, да ги образуваат рибарските ревири, како 
и рибниот фонд на рибарските подрачја и ревири 
и да ги дадат на користење на работни организа-
ции односно на организации на спортските рибо-
ловци. 
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На организациите и другите корисници што 
според досегашните прописи се здобиле со право 
на користење на риболовна вода, а кои рибниот 
фонд на односната рибо ловна вода не ќе го добијат 
на користење во смисла на претходниот став, им 
престанува тоа право со денот на давањето на ко-
ристење рибниот фонд на друга организација од-
носно со денот на истекот на срокот од претход-
ниот став. 

Член 49 
Републичкиот секретар за земјоделство и шу-

марство, во. срок од 3 месеци од денот на влегува-
њето во сила на овој закон, ќе ја пропише: 

— големината на рибите до која не смеат да се 
ловат; 

— обрасците на легитимации за стопански и 
дозволи за спортски риболов; 

— ловостој от за одделни видови риби и огра-
ничување за време на ловостој от; 

— мерките за сузбивање на рибните болести; 
— видовите на алати што можат да се употре-

буваат за вршење на стопански и спортски рибо-
лов, како и ограничувањата на употребата на од-
делни алати и направи за стопански и спортски 
риболов:. 

Член 50 
До донесувањето на основниот план, користе-

њето на рибниот фонд на рибарско подрачје од-
носно ревир ќе се врши врз основа на привреме-
ниот план што го донесува организацијата на која 
рибниот фонд и е даден на користење. 

Член 51 
Дозволите за риболов, издадени според досе-

гашните прописи, важат и тоа: 
— годишната — до крајот на 1968 година; 
— дневната — до крајот на месецот во кој до-

зволата е издадена. 
Член 52 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува да важи Законот за рибарство („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 15/59 и „Службен весник 
на СРМ" бр. 16/65) и Наредбата за одредување ри-
боловни води за стопански риболов („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 6/60 и 21/62 и „Службен весник 
на СРМ" бр. 16/64 и 2/68). 

До донесувањето на поблиски прописи, во де-
ловите што не се во спротивност со овој закон, 
остануваат во сила Правилникот за вршење на 
спортски риболов („Службен весник на НРМ" бр. 
6/60 и 21/62) и Наредбата за одредување ловостојот 
на одредени видови риби и ракови („Службен вес-
ник иа НРМ" бо. 6/60 и 16/60 и „Службен весник 
на СРМ" бр. 16/64 и 2/68). 

Член 53 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

352. 
Врз основа на член 123 став 2 и член 135 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на СРМ, на заедничката седница на 
Републичкиот и Стопанскиот собор, одржана на 26 
декември 1968 година, донесе 

РЕЗОЛУЦИЈА 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА 

ЗА РАЗВОЈОТ НА СР МАКЕДОНИЈА 
ВО 1969 ГОДИНА 

I 
Во реализацијата на тековната економска по-

литика во 1968 година се постигнати видни резул-
тати. Позитивни резултати се постигнати особено 
во порастот на производството, во општественото 
стопанство, во зголемувањето продуктивноста на 
трудот, зголемувањето прометот на стоки, зголему-

вањето реализацијата на готовите индустриски сто-
ки, стабилизацијата на пазарот и др. 

Во сите области на стопанството, освен во зем-
јоделството, е остварен поинтензивен пораст на 
производството и услугите. 

Особено значаен пораст е остварен во развојот 
на индустриското производство, што е резултат 
на општиот подем на динамизирањето на претеж-
ниот дел од индустриското производство. 

Обемот на земјоделското производство е оства-
рен на осетно пониско ниво, и тоа неповолно се 
одразува врз општата динамика на порастот на 
вкупното производство во СР Македонија. 

Остварениот пораст на производството е при-
дружен со квалитетни процеси на преструктуира-
ње на производството на линија на усогласување 
со потребите на пазарот; на поефикасно користење 
на капацитетите можности и натамошен пораст 
на продуктивноста на трудот. 

Запосленоста покажува тенденција на постојан 
благ пораст. Повисоко ниво на запосленост е ос-
тварено во индустријата, сообраќајот, трговијата и 
занаетчиството. За разлика од ова, во општестве-
ното земјоделско стопанство и натаму продолжува 
тенденцијата на намалување бројот на з аболе -
ните, што неповолно влијаеше врз вкупниот пораст 
на запосленоста. 

Постигната е поголема усогласеност во движе-
њата на понудата и побарувачката и во стабили-
зацијата на домашниот пазар. 

Остварен е натамошен пораст на животниот 
стандард. 

Порастот на личните доходи во оваа година е 
поусогласен со порастот на производството и де-
ловните резултати. 

Со политиката на распределбата на средствата 
е обезбеден подинамичен пораст на средствата за 
потребите на општествените дејности, а посебно 
на образованието. Буџетската потрошувачка се ос-
тварува со помирна динамика во однос на мина-
тите години. 

Иако во реализацијата на целите и задачите 
на тековната економска политика, гледано во це-
лина, се остварувани многу значајни позитивни 
процеси, на одделни подрачја од активноста не се 
остварени очекуваните резултати и се уште се при-
сутни сериозни проблеми, чие решавање бара и 
натаму да се вложуваат усилби. 

Извозот на стоки е остварен на пониско ниво. 
Врз забавувањето на извозот осетно влијание има 
натамошното опаѓање извозот на тутун и намалу-
вањето извозот на производите од земјоделството. 

Инвестиционата активност се движи приближ-
но на нивото од минатата година, односно под оче-
кувањата. 

Приливот на средства по основ на договорите 
со Југословенската инвестициона банка изразито 
заостанува и претставува сериозен проблем за ре-
довно извршување на инвестиционата програма. 

Оствареното ниво на запосленоста, и покрај 
преземените посебни мерки, е под очекувањата. И 
во оваа година дојде до натамошно зголемување 
бројот на лицата што бараат запослување, што 
овој проблем го прави актуелен и сложен. 

Покрај влијанието на неповолните климатски 
услови, врз развојот на земјоделското производство 
определено влијание имаа и економските услови, 
меѓу кои нарушувањето на односите во цените, 
посебно меѓу цените на репроматеријалите и земјо-
делските производи и усложнетите услови за плас-
ман на земјоделските производи на домашниот и 
странскиот пазар, особено за сточарските произ-
води (волна, месо и друго). 

Проблемот на загубите е присутен и во оваа 
година. Претежен дел од загубите и натаму се ја-
вува при одделен број работни организации во 
индустријата. Проблемот на загубите во оваа годи-
на се јавува во поостра форма и во земјодел-
ството. 

Ликвидноста на стопанството не е подобрена. 
Присутна е појавата на повторно зголемување на 
меѓусебните побарувања. 
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Во оваа година е забрзана реализацијата и е 
запрен динамичниот пораст на залихите. Меѓутоа, 
во одделни работни организации залихите се уште 
се високи и претставуваат проблем. Ова особено 
во производството на тутун, волна и некои други 
производи во индустријата. 

Се уште отсуствува поширока и врз потрајна 
основа поставена деловна соработка на работните 
организации од областа на производството и про-
метот, во организацијата на истражувањето на па-
зарот и во пласманот на индустриските и земјо-
делските производи. 

II 
Обезбедување натамошен подинамичен пораст 

на производството и зацврстување на достигнатата 
стопанска стабилност, претставува основна задача 
на развојната политика и на развојот во 1969 го-
дина. 

Развојот во 1969 година особено треба да обез-
беди пораст на производството и на услугите во 
сите области на стопанството и на општествените 
дејности, пораст на извозот на стоки, зголемување 
на вкупната запосленост, поинтензивно и поеко-
номично работење, забрзување на интеграционите 
процеси и самоуправното договарање, јакнење на 
репродуктивната способност на стопанството преку 
посоодветни односи во интерната и екстерната рас-
пределба на доходот и побрзо спроведување на 
реформата во нестопанските дејности. 

Порастот на производството во 1969 година мно-
1у повеќе ќе треба да се засновува врз поинтен-
зивно искористување на капацитетите, засилена 
интензификација на производството, подобрување 
на организацијата на работењето и проширени 
форми на деловна соработка. Преку намалување-
то на трошоците, поголемото искористување на ка-
пацитетите, зголемениот обрт на расположивите 
средства и преземање на други организациони мер-
ки за побрзо овладување со новата технологија, 
треба да се постигне подобра економска положба 
на стопанството. 

Во овој поглед активноста на работните орга-
низации посебно треба да биде насочена кон на-
малување на трошоците, натамошно усогласување 
на производствената програма и асортиман со по-
требите на пазарот и подобрување на квалифика-
ционата структура на запослените. Активноста на 
стопанските организации, банките и другите носи-
тели на проширената репродукција посебно треба 
да биде насочена кон брзо изведување на започ-
натата модернизација. 

При интеграционите процеси и другите облици 
на деловни соработки, треба да дојде до поголема 
соработка меѓу работните организации од областа 
на производството и оние од областа на внатреш-
ната и надворешната трговија. Деловната соработ-
ка посебно треба да придонесе за утврдување на 
заедничката политика во проучувањето и овла-
дувањето на пазарот, развојот на мрежата и слич-
но. Врз таа основа треба да дојде и до поголемо 
здружување на расположивите материјални и дру-
ги средства. 

Развојот на интеграционите процеси наедно 
треба да биде остварен и преку поголема индус-
триска кооперација со домашни и странски прет-
пријатија и поголема примена на научните до-
стигања. 

Независно од условите што се создаваат преку 
зголемената домашна побарувачка, во 1969 година 
треба многу порешително и во поголем обем да се 
оствари и извоз на стоки. Во овој поглед треба 
и натаму да се обезбеди динамичен пораст на де-
визниот прилив врз основа на странскиот туризам 
и извршените градежни услуги во странство. 

Врз оваа основа во 1969 година треба да се 
оствари пораст на производството од 10 до 12%. 
Ваквата динамика би овозможила да се оствари 
подинамичен развој на СР Македонија од општиот 
просек во земјата. 

Развојот наедно треба да биде остварен и со 
усогласени движења на личната и општата потро-
шувачка. Треба да се обезбеди доследно спрове-
дување на усвоената политика, личните доходи да 
се движат во границите на остварените деловни 
резултати и продуктивноста на трудот. 

Расходите на општествено-политичките заед-
ници и расходите на општествените дејности и 
фондови во начело ќе треба да се движат сраз-
мерно со остварениот пораст на националниот до-
ход. Во овие рамки треба да се обезбеди побрз 
пораст на расходите за сенародна одбрана. 

Треба да се запази постојната стабилизација 
на пазарот и да се овозможи натамошно смирува-
ње порастот на животните трошоци. Врз оваа ос-
нова и очекуваниот пораст на производството, тре-
ба да се обезбеди натамошен реален пораст на 
личните доходи. 

Преку зголемената активност и преземање на 
други додатни мерки во текот на 1969 година, тре-
ба да се обезбеди зголемена запосленост. 

За поуспешно остварување на задачите и раз-
војот во 1969 година особено значење има и зголе-
мувањето на инвестиционата активност. 

Реализацијата на зголемената инвестициона ак-
тивност треба да биде обезбедена со поредовно из-
вршување на обврските од специјализираните бан-
ки, обврските на федерацијата за учество во ин-
вестициите по другите закони, со зголемување на 
вложувањата врз основа на Фондот за развој на 
недоволно развиените републики и краишта на 
Југославија и преку зголемено издвојување на 
средства од работните организации за инвести-
ции во основни фондови. 

Проблемот на загубите во некои поголеми сто-
пански организации покомплексно да се проучи и 
да се изнајдат евентуални решенија кои ќе значат 
консолидирање на овие организации. 

Важна задача во развојот во 1969 година ќе 
претставува и забрзаното изведување на програ-
мите за обнова и изградба на Скопје и Дебар. 

III 
Порастот на производството во основа треба да 

биде остварен со поефикасно користење на постој-
ните капацитетни можности и со натамошен пораст 
на продуктивноста на трудот. 

Приближно две третини од очекуваниот пораст 
во 1969 година се базира врз зголемувањето на 
производството во индустријата и земјоделството. 

Во областа на индустријата постои можност да 
се оствари натамошен пораст на производството во 
сите производствени гранки. 

Притоа, особено динамичен развој треба да се 
оствари во производството на електроенергијата, 
на црната металургија, на хемиската индустрија, 
на текстилната индустрија, потоа на производството 
на неметали, индустријата на градежен материјал 
и на производството на прехранбената индустрија. 

Задоволувањето на зголемените потреби од 
електрична енергија во 1969 година ќе треба да 
биде покриено со зголеменото производство од соп-
ствените електроизвори на електростопанството во 
СР Македонија, а во еден дел и од врзаниот елек-
тросистем. 

Покривањето на потребите од сопствени извори 
претпоставува, покрај оптималното искористу-
вање на постојните електроизвори, и пуштање во 
работа на хидроцентралата „Шпиље" во почетокот 
на второто полугодие. Истовремено треба да се 
настојува да бидат редовно извршени договорните 
обврски за испорака на електрична енергија од 
ТЕД „Косово". 

За надраснување на проблемите во електро-
стопанството, што се јавуваат со укинувањето на 
регресот на Претпријатието за производство и пре-
нос на електрична енергија, ќе треба да се вложат 
напори за порационално користење на производ-
ствените и преносните капацитети и да се докрај -
чат зафатите за интеграција во оваа област. 
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Да се предложи одлагање укинувањето на за-
конот во 1969 година. 

Во 1969 година треба да се настојува за ста-
билизација на цените на енергетските горива за 
стопанството. 

Производството во областа на црната металур-
гија посебно производството на челик, во идната 
година треба да биде остварено со натамошен ди-
намичен пораст и врз оваа основа треба да се 
постигне поефикасно користење на топилничките 
и валавните капацитети. За реализација на ова 
особено е значајно да се забрза овладувањето на 
организацијата и технологијата како и да се обез-
беди доследно спроведување на спогодбата меѓу 
производителите на челик и интензивните потро-
шувачи. 

За развојот на производството во хемиската 
индустрија нужно е да се преземат мерки кои ќе 
овозможат поголем извоз и поредовен пласман на 
домашниот пазар. Извозот треба да претставува 
значајна компонента за поголем дел од производ-
ството. При утврдувањето обемот на увозот на су-
ровини за потребите на текстилната индустрија 
треба да се води сметка за потенцијалот што се 
создава со ова производство. 

Тежиштето на развојот на металопреработувач-
ката индустрија треба да биде насочено кон ната-
мошно позасилено преструктуирање на асортима-
нот и проширување на индустриската кооперација 
со соодветната домашна и странска индустрија. 

Во 1969 година нужно треба да му се посвети 
поголемо внимание и на системот на продажба на 
производите на кредит. За оваа цел, покрај анга-
жирањето на сопствените средства и средствата од 
банките, треба да дојде до засилено користење и 
на средствата на Федерацијата на кредитирање на 
опремата. 

Во комплексот на металопреработувачката ин-
дустрија во нашата Република сеуште отсуствува 
поголема ориентација кон извоз. На овој проблем, 
меѓутоа, ќе мора да му се посветува се поголемо 
внимание. 

Во обоената металургија треба да се обезбеди 
поцелосно користење на капацитетот на рудникот 
„Саса" и довршување на флотацијата и другите 
започнати работи во Злетово и врз таа основа 
поосетно да се зголеми производството на кон-
центрат^ 

Треба да се вложуваат напори производството 
на феролегури да биде обезбедено со редовно снаб-
дување со електрична енергија. 

Во градежната индустрија ќе треба да се вло-
жат посебни напори за поредовно задоволување на 
потребите од градежни материјали, особено потре-
бите од материјали за исполнување на ѕидовите. 

Во индустријата за целулоза и хартија во 1969 
година треба да се обезбеди консолидација на про-
изводството и надминување на проблемите во врс-
ка со пласманот. Во овој правец, покрај мерките 
за надминување на проблемите сврзани со загу-
бите, посебно место треба да добие проширз^вањето 
на деловната соработка со графичката индустрија 
и другите корисници на ова производство, за да 
се обезбеди поголем пласман и финализација. 

Во развојот на текстилната индустрија, и по-
крај досега извршените значајни измени во произ-
водствената програма, нужно ќе треба да се обез-
беди натамошен процес на вградување на повисоко-
вредни асортимани. 

И во 1969 година ќе треба да се обезбеди по-
голема контрола и ограничување на увозот на го-
тови производи и условување увозот на суровини 
за потребите на текстилната индустрија со презе-
мање на природните и синтетичките суровини од 
домашно производство. 

За развојот на тутунската индустрија е од осо-
бен значај да се обезбеди целосно и доследно спро-
ведување на веќе донесените мерки. 

За оваа цел треба да се инсистира да бидат 
донесени сите нужни акти, кои ќе обезбедат целос-
но извршување на донесените мерки. 

Во исто време потребно е да се вложат на-
пори за изнаоѓање на други мерки за потрајно 
решавање, проблемите на тутунот, а посебно да се 
настојува во меѓудржавните аранжмани врзување 
на увозот на некои производи со извоз на тутунот. 

Во 1969 година развојната политика во земјо-
делството треба да биде остварувана преку заси-
лена измена на структурата на сеидбените површи-
ни во правец на проширување на доходните и 
трудоинтензивните култури. Ова треба да дојде до 
израз особено во општествениот сектор каде што 
сега преовладува житно производство. 

За подобрување структурата на сеидбените по-
вршини и на растителното производство треба да 
се преземат поефикасни мерки за зголемување из-
возот на тутунот, зеленчукот, овошјето и грозјето, 
како и за заштита на памукот и на другите про-
изводи од увозот. Треба да се создава паритет на 
цени, кој ќе го стимулира производството на ин-
дустриските и градинарските култури. 

За обезбедување на поголемата стабилност во 
снабдувањето со добиточна храна, треба да се обез-
беди поефикасно користење на расположивите ка-
пацитети. 

За стабилизација и побрз пораст на приносите 
нужни се мерки кои водат кон интензификација 
на производството преку современа агротехника, 
технологија и организација на работата. 

Потребно е побрзо развивање на кооператив-
ните односи меѓу индивидуалните производители 
и земјоделските организации, во создавањето на 
услови за механизирање на производството, подоб-
ро снабдување со квалитетно семе; со вештачко 
ѓубре и друго. 

За развојот на земјоделското производство од 
значење е да се подобри начинот на кредитира-
њето за обртни средства; да се совладуваат теш-
котиите што се појавени и ќе се појавуваат во из-
возот и пласманот; благовремено и доследно да се 
изврши откупот на земјоделски производи по га-
рантирани цени; да се настојува да се задржат 
премиите и регресите. 

Треба да се извршат сите нужни подготовки и 
да се донесат потребните мерки за поефикасно 
искористување на површините под мелиоративните 
системи. 

За остварување на задачите од посебно значе-
ње е натамошното развивање на кооперативните и 
интеграционите процеси. Притоа, самоорганизира-
њ е ^ треба да дојде до полн израз. 

Во развојот на шумарството во 1969 година по-
себно внимание треба да и се посвети на изград-
бата и рекострукцијата на шумско-комуникацио-
ната мрежа. 

За оваа цел треба во поголем обем да се ко-
ристат средствата на Федерацијата што таа ги из-
двојува за оваа намена. Ова треба да биде поддр-
жано и со соодветно ангажирање на средствата од 
деловните банки во Републиката и со учество на 
работните организации. 

Средствата на амортизацијата треба во пого-
лема мера да се насочуваат и користат за одгле-
дување на шумите и подобрување на постојниот 
шумски фонд. . 

Со зголемувањето на градежните работи, осо-
бено ^ со засилувањето на станбената изградба, се 
повеќе се актуелизира проблемот на градежното 
занаетчиство. Во решавањето на овој проблем во 
во најголема мера треба да се ангажира и самата 
градежна оператива. 

За развојот на внатрешниот промет во 1969 го-
дина посебно внимание да се посвети на окрупну-
вањето и организационо-кадровското поставување 
на организациите од внатрешната трговија. 

IV 
За реализација на очекуваниот развој на про-

изводството и понатаму битен фактор ќе претста-
вува побарувачката на домашниот пазар и зго-
лемувањето на извозот. 
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Движењето на штедните влогови дава реална 
основа и во наредната година, преку потрошувач-
ките кредиг и, да се влијае врз проширувањето на 
побарувачката на домашниот пазар и усогласува-
њето на нејзината структура. 

Во обезбедувањето на соодветни услови за реа-
лизација на очекуваниот пораст на производството, 
покрај мерките на тековната економска политика, 
нужно е да се засилат и напорите на работните 
организации за натамошно преструктуирање на про-
изводството и неговото усогласување со потребите 
на пазарот; поефикасно користење на расположи-
вите средства, смалување на трошоците на работе-
њето и поевтинување на производството, проширу-
вање на деловната соработка меѓу работните орга-
низации од производството и прометот во истра-
жувањето на пазарот и организиран настап на не-
го. Овој момент подеднакво е значаен за органи-
зиран настап и пласман на индустриските стоки 
и откуп и пласман на производителот од аграрниот 
сектор. 

За реализација на задачите на тековната еко-
номска политика, посебно на подрачјето на раз-
војот на производството и забрзувањето на теко-
вите на пласманот и на подрачјето на инвестицио-
ната активност, од посебно значење е да се обез-
беди поголема организираност и деловна поврза-
ност на деловните банки. 

На тој начин треба да се обезбеди поголем сте-
пен на концентрација на расположивите средства 
со нивно здружување, а преку тоа и порационално 
и ефикасно користење на расположивиот кредитен 
потенцијал. 

Во склопот на ова, во 1969 година деловните 
банки треба посебно внимание да им посветат на 
проблемите во врска со изразито високиот пораст 
и одржувањето на високо ниво на меѓусебните по-
барувања и да ги поддржат напорите на стопан-
ството за подобрувањето на ликвидноста. 

Деловните банки треба поопстојно да ги испи-
таат можностите и да обезбедат поголема органи-
зираност во користењето на погодностите што се 
создаваат со мерките на кредитномонетарната по-
литика, посебно на подрачјето на кредитирањето 
на подготовките на производството за извоз; креди-
тирањето на опремата; кредитирањето на туризмот; 
станбената изградба и слично. 

Иако за реализацијата на производството, поа-
ѓајќи од неговиот обем и структура, доминантно 
значење има апсорпционата моќ на домашниот па-
зар за нормализација на залихите и за забрзување 
на реализацијата воопшто и посебно на одделните 
видови производство, од пресудно значење е зголе-
мувањето на извозот. 

Во 1969 година треба да се обезбеди пораст на 
извозот на стоки за 10 до 12%. 

За реализацијата на задачите во оваа област и 
понатаму ќе бидат потребни напори за доследна 
примена на досега преземените мерки, за натамош-
но решавање на одделни проблеми и создавање на 
други услови за побрз пораст на извозот. 

Во текот на 1969 година треба да се обезбеди 
поголемо користење на мерките на кредитната по-
литика за зголемување на кредитите за подготов-
ките за извоз, обезбедување на даночни и други 
олеснувања со цел да се стимулира извозот, рес-
кост на стоките на складиштата и слично. 

Треба да се вложуваат напори за поуспешно 
регионално насочување и усогласување на разме-
ната. 

Преку доследна примена и користење на доне-
сените мерки за подобрување на состојбата во ту-
тунското стопанство и зголемување на извозот на 
тутун во 1969 година, треба да се обезбеди норма-
лизација на тековите на извозот на тутунот. 

Соработката со странски и домашни партнери 
треба да биде насочена кон создавање подолгорочни 
аранжмани за извоз. 

V 
За реализација на задачите во областа на по-

литиката на запослувањето и обезбедување пораст 
на запосленоста за најмалку 3% треба решително 
да се настојува за доследно спроведување на веќе 
преземените мерки на ова подрачје и во рамките на 
тековната економска политика да се преземаат со-
одветни нови мерки, со кои ќе се создаваат услови 
за запослување на редовниот годишен прираст на 
активното население. 

Во почетокот на 1969 година ќе бидат предло-
жени посебни мерки за осигурување на побрз по-
раст на запосленоста. 

Треба да се инсистира работните организации, 
во политиката на запослувањето, доследно да ги 
применуваат нормативите и критериумите утврдени 
за обезбедување на оптимална квалификациона 
структура на заболените, усогласени со развојот на 
работната организација врз подолгорочна основа. 

Притоа, покрај запослувањето на нов школуван 
кадар, потребно е да се настојува и за перманентно 
усовршување, дооквалификување и преквалифи-
кување на постојниот кадар, според перспектив-
ните потреби на стопанскиот и општествениот раз-
виток. 

Развојните и кадровските служби на работните 
организации треба да пристапат кон поопстојно со-
гледување и посистематско планирање на потреб-
ните кадри според производствените и други про-
фили. 

Релизацијата на оваа политика треба да биде 
поддржана и стимул ирана и со кредитната поли-
тика во зафатите на модернизација и реконструк-
ција на постојното стопанство. 

Во реализацијата на инвестиционата политика, 
во рамките на расположивите средства, не доведу-
вајќи го во прашање редовното извршување на за-
дачите во врска со реализацијата на основните раз-
војни правци, деловните банки треба во поголема 
мера да го поддржуваат и поттикнуваат интересу-
вањето за проширување на терцијалните дејности. 

Во 1969 година развојот на овие дејности ќе 
биде поттикнуван со посебни мерки и на Федера-
цијата (смалување на обврските по основ на при-
донесите на личните доходи за новозапослените). 
ОЕие мерки треба адекватно да бидат поддржани и 
од општествено-политичките заедници и другите 
учесници во распределбата на општествениот про-
извод. 

Во реализацијата на политиката на заболува-
њето неопходно е тежиштето и понатаму да биде на 
запослување на млади стручни кадри. Во таа сми-
сла решително треба да се инсистира на доследно 
и целосно спроведување на прописите за задолжи-
телно запослување на приправници. 

Потребно е да се вложат напори за подобрување 
квалификационата и образовната структура на 
запослените лица. 

Врз база на истражувањата што се во тек за 
основните карактеристики на постојните безработни 
лица, треба да се изградат и утврдат соодветни об-
јективни економски оправдани критериуми, што 
треба да послужат како основа во утврдувањето 
на политиката и преземањето мерки за решавањето 
на овој проблем. 

Средствата што ќе се формираат кај Републич-
ката заедница за запослување од делот на репуб-
личкиот придонес, треба да се насочат за оквали-
фикување и преквалификување, за создавање на 
услови за запослување на лицата што бараат з а б -
олување. 

VI 
Во 1969 година со реализацијата на задачите 

на подрачјето на инвестиционата политика, треба 
да се обезбеди довршување на неколку крупни за-
фати што беа почнати од порано и подолго време 
заземаа значајно место во нашата инвестициона 
програма. Треба да се доврши изградбата на Же-
лезарницата до капацитет од 600 илјади тони челик, 
изградбата на хидроцентралата „Шпиље", пругата 
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Гостивар—Кичево со кракот Зајас—Тајмиште, де-
лот од Јадранската магистрала што минува на наша 
територија и дел од мелиоративните системи според 
законот. 

Извршувањето на овие задачи бара да се пре-
земат сите потребни мерки кои ќе обезбедат це-
лосно и редовно извршување на обврските од Фе-
дерацијата и специјализираните банки. 

Треба да дојде до засилено инвестирање во из-
градбата на „Маврово И", доводот на шарските води 
и хидротдентралата „Калиманци". 

Во 1969 година важна задача ќе претставува 
забрзувањето на реализацијата на програмата за 
модернизација, реконструкција и оптимализација 
по веќе одобрените кредити. 

До засилени вложувања треба да дојде и во 
земјоделството. 

За редовно извршување на инвестиционата про-
грама во 1969 година и другите задачи на инве-
стиционата политика, утврдена со Сре?торочнт/гпт 
план за развој на СР Македонија од 1966 до 1970 
година, посебно ќе треба да се вложуваат напори 
во правец на: 

1) Доследно извршување на обврските по веќе 
склучените договори и редовно спазување на сроко-
вите на градење. 

Во првите месеци од 1969 година да се И З В Р Ш И 
избор и да се почне со градењето на нова елек-
трична централа и со тоа ла се обезбеди нужниот 
континуитет предвиден во Среднорочниот план. 

Во овој поглед треба поблиску да се утврди 
и програмата за изградба на објективе за пренос 
на електрична енергија и да се забрза нивната 
изградба. 

Треба да се испита можноста, на товар на при-
ливот на средствата за 1970 година, привремено да 
се ангажира дел од расположивите средства на 
градежната оператива и со тоа да се забрза дина-
миката на изведувањето на програмата за модер-
низација га патиштата. 

Во 1969 година треба да се испитаат можнос-
тите и да се овозможи натамошно проширување на 
програмата за модернизација на стопанството. 

Користењето на други средства од земјата и 
странство ќе претставува значајна задача во извр-
тувањето на инвестиционата политика во 1969 го-
дина. 

Во овој правец треба да се настојува да бидат 
склучени нови кредити со специјализираните банки 
и да се користат можностите за добивање средства 
од меѓународните банки и други странски кредити, 
кои ^е ^чекува да бидат добиени во 1969 година. 

Треба да се "инсистира на брзо обезбедување 
гл панди ја од Федерацијата за д ©изградување на 
Железарницата „Скопје", за програмираниот капа-
цитет од 940 илјади тони челик. 

Во рамките на расположивиот кредитен потен-
цијал, во 1969 година деловните банки треба да 
обезбедат поголем простор и во поголема мера ги 
поддржат усилбите на стопанството во развојот на 
терцијалките дејности. 

VII 

За развојот на животниот стандард, а посебно 
на личната потрошувачка, значашо е да се запази 
натамошна стабилизација на цените на животните 
трошоци. 

Со примената на Законот за утврдување на вку-
пниот приход и доход на работните организации и 
на другите мерки што ќе уследат БО врска со при-
менувањето на овој закон, како и врз основа на 
примена на самоуправното и општествено договара-
ње во областа на формирањето на личните доходи, 
треба да се создадат услови за недоследно спрове-
дување политиката на усогласување на распредел-
бата и порастот на личните доходи. 

Во текот на 1969 година ќе се донесат мерки 
со кои ќе се овозможи примена на системот на про-
гресивно оданочување на личниот доход. Наедно 
ќе биде разработен механизмот за насочување, од-

носно зафаќање на неоправдано високите разлики 
во цени, монополскиот доход и слично, што ина-
ку создава услови за неоправдано формирање на 
повисок приход. 

Во 1969 година треба да дојде до релативно по-
големо издвојување на средства за проширување 
на материјалната основа на дејностите од општес-
твениот стандард и до поусогласен развој на општа-
та потрошувачка со движењето на националниот 
доход. 

Во реализација на задачите во 'областа на стан-
бената изградба, тежиштето на активноста особено 
треба да биде насочено кон довршување на зголе-
мениот број станови почнати во 1968 година. Напо-
редно со ова, од големо значење ќе биде да се 
одржи континуитетот на проширената програма на 
градење и на нови станови. 

И во 1969 година ќе треба да се вложуваат на-
пори за максимално искористување на расположи-
вите средства за станбена изградба. 

Посебно треба да се обезбеди поголема орга-
низираност на деловните банки во користењето на 
депозитивните средства и можноста за ресконт на 
доделените кредити врз таа основа. 

Ќе биде нужно да се прошири системот на гра-
дење станови за пазар. 

Уредувањето на градежното земјиште како ус-
лов за забрзана изградба исто така ќе претставува 
посебна задача на која општинските собранија ќе 
треба да посветат поголемо внимание. 

Во 1Ѕ69 година треба да се настојува да се соз-
дадат услови за засилена изградба на комуналните 
фондови вклучувајќи го и проширувањето на елек-
тродистрибутивната мрежа. 

И во 1869 година треба да се продолжи со усил-
бите на натамошно усогласување на буџетската 
потрошувачка со реалните можности што се созда-
ваат со движењето на производството и порастот на 
националниот доход. 

Порастот на расходите на општествено-политич-
ките заедници треба да се движи во рамките на 
порастот на производството и доходот, што врз ос-
нова се остварува во стопанството. 

Доколку се остварат поголеми ПРИХОДИ, вишокот 
на средствата треба да се употреби за формирање 
на резерви, кои треба во прв ред да послужат за 
надминување на проблемите присутни во стопан-
ството. 

Со политиката на распределбата и употребата 
на ра с1^ ол оживите средства, тито ќе се Формираат 
по основ нп приходите на буџетите, треба да се 
обезбеди побрза динамика на пораст на средствата 
за финансирање на образованието, науката, кул-
турата и социјалната заштита. 

Реализацијата на ваквата политика претпоста-
вува расходите на органите на управата во 1969 
година да се движат со помирна динамика, освен 
расходите за сенародна одбрана. 

Треба да се проучи можноста и да се предложат 
соодветни измени во републичките законски ПРО-
ПИСИ, во смисла на давање овластувања на општин-
ските собранија, личните доходи што се движат во 
висина на пропишаниот минимум да можат да ги 
ослободуваат од плаќање на придонеси. 

Во областа на здравственото осигурување и 
здравствената заштита, во 1969 година треба да про-
должат и да се интензивираат усилбите за поттик-
нување на процесите за консолидација и организа-
ција и за усогласување развопот на овие дејности 
со реалните потреби и можности на остварениот 
општествено-економски развој. 

Поаѓајќи од сегашната поставеност на органи-
зацијата на здравствената служба и проблемите 
што се присутни во одделни подрачја, во 1969 го-
дина на оваа проблематика треба да и се посвети 
поголемо внимание и поенергично да се пристапи 
кон подобра организациона поставеност на здрав-
ствената служба, а со цел за поефикасно укажува-
ње на здравствената заштита. 
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Во таа смисла посебно треба да се настојува 
за натамошна интензификација на интеграционите 
процеси и обезбедување на порационална поделба 
на работата и соработката меѓу одделни здравствени 
установи во обезбедувањето на здравствената за-
штита. 

Во текот на идната година треба да се утврдат 
елементи на цената на здравствените услуги, со 
што Да се создадат услови за поцелосна афирма-
ција на доходните односи на подрачјето на здрав-
ствената заштита. 

Во согласност со можностите, средствата од 
оваа област треба да бидат насочени кон обезбеду-
вање^ на програмирана здравствена заштита со 
зафаќање на приоритетни здрвствени проблеми ка-
ко што се: намалувањето на заболувањата и висо-
ката смртност кај доенчињата и малите деца, пре-
ку проширување на теренската служба; спречува-
ње и сузбивање на заразните болести, вклучувај-
ќи ја ТБЦ, раното откривање на малигните заболу-
вања и др. Посебно треба да се организира поефи-
касна здравствена заштита на школските деца и 
младината и поцелосна и поефикасна здравствена 
заштита на работниците. 

Активниот (превентивниот) метод на работа во 
работните организации од областа на здравството 
во иднина треба да биде се повеќе присутен, со 
што здравствената заштита ќе биде поефикасна. 

Треба да се обезбеди организационо зацврсту-
вање на фондовите за детска заштита и да се за-
силат напорите за проширување капацитетите за 
дневен престој; подобрување исхраната на децата 
во училиштата, како и подобрување условите за 
одмор и рекреација на децата и младината. 

Покрај редовните средства што се формираат 
за детска заштита, треба да се вложуваат напори 
за издвојување на средства и од други извори пред-
видени во законот. 

Треба да дојде до создавање на нови капаци-
тети и до подобрување на условите за заштита на 
децата без родителска грижа. 

Во областа на заштитата на лицата со психо-
физички недостатоци треба да се работи на подо-
брување условите за заштита и рехабилитација и 
да се прошируваат капацитетите за определени ка-
тегории од овие лица. 

Преку натамошно развивање на стручните слу-
жби за социјална работа треба да се обезбеди подо-
брување на превентивната дејност и постручнб ре-
шавање на социјалните проблеми, како во рамките 
на работните организации, така и на ниво на ко-
муната. 

Во областа на инвалидско-боречката заштита, во 
1969 година треба да продолжат усилбите во из-
градувањето системот на инвалидско-боречката за-
штита, особено во проучувањето и согледувањето 
на проблемите на семејните инвалиди, самохрани-
те семејни инвалиди, заштитата на вдовиците и де-
цата на умрените инвалиди од I и И група со нега 
и помош од друго лице, во обезбедување на сигурни 
извори за станбена изградба на учесниците од НОВ 
и семејствата на загинатите борци, како и проучу-
вање и предлагање на решенија за подобра и по-
ефикасна заштита за борците и нивните семејства, 
со цел да се движи во чекор со порастот на стан-
дардот и економската можност на заедницата. 

На подрачјето на инвалидското и пензионото 
осигурување во 1969 година треба да продолжат 
напорите за доизградување на системот. Притоа, 
потребно е да се обезбеди и поголема организира-
ност и ефикасност во решавањето на проблемите во 
врска со реализацијата на правата на осигурени-
ците според постојните позитивни прописи. 

Фондот треба да ги изврши сите неопходни под-
готовки и да обезбеди уште во почетокот на годи-
ната исплата на разликите по основ на валориза-
цијата на пензиите, како и по основ на усогласува-
њето меѓу старите и новите пензии. 

Со очекуваниот развој на стопанството во 1969 
година, се создава реална основа за натамошен по-

раст на материјалните средства и развој на основ-
ните фондови во областа на образованието, науката, 
културата и другите општествени дејности од ова 
подрачје. 

Општинските собранија и заедниците на образо-
ванието треба поопстојно да ја испитаат поставе-
носта на постојната мрежа на училиштата за ос-
новно образование и развојните можности. 

Врз основа тие согледувања да се настојува да 
се обезбедат зголемени средства за основна дејност, 
бидејќи во 1968 година не мал број на основни заед-
ници на образованието во Републиката се најдоа во 
неповолна положба. 

Со оглед на тоа што досегашните инвестициони 
вложувања, како и нивото на одржувањето на по-
стојниот училишен простор во основното и средно-
то образование не задоволува, потребно е во рас-
пределбата на расположивите средства заедниците 
на образованието да обезбедат сразмерно поголеми 
издвојувана на^ средства за инвестициони вложу-
вања, откривајќи и нови извори на средства за 
оваа намена. 

За оваа цел во 1969 година треба да се корис-
тат и средствата што за оваа намена се формираат 
при Републичката заедница на образованието. 

Републичката заедница на образованието овие 
средства треба да ги доделува во вид на учество. 

Уште во почетокот на годината Републичката 
заедница на образованието треба да ги утврди ус-
ловите под кои ќе доделува средства. 

Во реализацијата на оваа задача, неопходно е 
поенергично да се пристапи кон обезбедување на 
соодветни услови за јакнење на интеграционите 
процеси во образованието врз територијален и про-
изводствен принцип, кон создавање на меѓуопштин-
ски и градски заедници на образованието. 

Треба да се создадат услови за системно усо-
гласување на структурата на стручните училишта 
со реалните потреби и можности на стопанството, 
преку заемно поврзување на работните организации 
и нивните асоцијации од областа на образованието 
и стопанството. 

Усилбите во оваа насока треба да бидат под-
држани и поттикнувани и од Републичката заед-
ница на образованието, Стопанската комора и дру-
гите заинтересирани институции. 

Поради неповолната структура на наставнички-
от кадар во областа на основното и средното образо-
вание, во текот на 1969 година е потребно да се 
врши побрзо подобрување на оваа структура со 
вклучување на нов наставнички кадар со виша 
и висока стручна спрема. 

Постојниот пораст на бројот на студентите бара 
преземање соодветни мерки за решавање на проб-
лемите што произлегуваат од тоа и проучување 
натамошниот развој на високото образование за не-
говото програмско насочување. 

Републичката заедница ,во тесна соработка со 
високо-школ ските институции, треба опстојно да 
ги испита присутните проблеми и да преземе мер-
ки кои ќе овозможат потребите да бидат покриени 
во рамките на очекуваниот редовен прилив на сред-
ства. 

Потребно е да се прошири системот на креди-
тирање на студентите и учениците и до реалните 
можности да го заменува системот на стипендирање. 

Во рамките на материјалните можности треба 
да се прошират установите за студентски стандард. 

Неопходно е да се забрза развојот на само-
управните односи преку поактивен однос и учество 
на наставниците, студентите и другите работници во 
решавањето по сите поважни прашања на високото 
школство. 

Во 1969 година, општинските собранија и ра-
ботните организации треба да ги засилат напорите 
во создавањето на услови за проширувањето мре-
жата на институциите за претшколско воспитува-
ње на децата. Во оваа смисла неопходно е да се 
обезбеди поголема координација на активноста на 
односните институции и фондовите за детска за-
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штита во програмирањето, здружувањето на распо-
ложивите средства и нивното рационално и ефикас-
но користење. 

Напоредно со напорите што ќе се вложат за 
дсизградување системот на програмирањето, фи-
нансирањето и организацијата на научната дејност, 
за реализација на задачите што се поставуваат во 
1969 година, посебно треба да се настојува за след-
ното: 

— в© научноистражувачката дејност треба 
да се обезбеди поголема координација и интеграција 
во извршувањето на истражувачките работи, кад-
ровско зајакнување на оваа дејност со вклучување 
на нови и млади кадри за засилување на научно-
истражувачката работа ка подрачјето на развојот; 

— во проширувањето на материјалната основа 
треба да дојде до поголемо ангажирање на средства 
од сојузните научни фондови и другите носители, 
посебно на стопанството; 

— преку политиката на финансирање на науч-
но-истражувачката дејност треба да бидат поддр-
жани зацртаните правци на развој во оваа резолу-
ција. Посебен интерес во овој период треба да прет-
ставува политиката и на инвестициони вложувања 
во опремувањето на научно-истражувачките инсти-
туции. Истовремено треба да се вложат напори во 
правец на најрационално насочување на средствата 
и забрзување на интеграционите движења во оваа 
област; 

— во областа на културата да се засилат напо-
рите за натамошно усогласување на самоуправните 
односи и изградување систем за поадекватно финан-
сирање. Во таа смисла да се засилат напорите и во 
областа на техничката и физичката култура. 

VIII 
Извршниот совет, републичките органи, оп-

штинските собранија, Комората и другите асоција-
ции на производителите, работните организации и 
банките да изготват свои конкретни акциони про-
грами, со кои својата дејност да ја насочат кон 
спроведување задачите и ставовите изнзсени во оваа 
резолуција, кои се однесуваат на нив. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 1013 
26 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

353. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 26 ноември 1968 година, и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор, одржа-
на на 26 декември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТОПИТЕ 
НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО 
И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ 
НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВАЛИДСКО-
ТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ 
СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ-
ТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И НАМАЛУВА-

ЊЕТО НА СТАРОСНАТА ГРАНИЦА 
ЗА 1968 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за дополнува-

ње на Одлуката за отопите на додатниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување за покри-
вање на зголемените обврски на инвалидското и 

пензиското осигурување поради сметањето на ста-
жот на осигурувањето со зголемено траење и на-
малувањето на старосната граница за 1Ѕ68 година, 
што ја донесе Собранието на Републичката заед-
ница за социјално осигурување на работниците на 
Македонија на седницата одржана на 21 октомври 
1968 година. 

И . 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

н а објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 117 
27 декември 1Ѕ68 година 

Скопје 
Претседател 

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

354. 
Врз оснора на член 22 став 1 точка 3, член 

109 став 3 и член 112 точка 2 од Основниот закон за 
организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и Единствената методо-
логија за определување отопите на додатниот при-
донес за инвалидско и пензиско осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 47/67), Собранието на 
Републичката заедница на социјалното осигурува-
ње на работниците — Скопје, на седницата одржана 
на 21 октомври 1Ѕ68 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТОПИ-
ТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИД-
СКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИ-
ВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИНВА-
ЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИ-
ГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ И 
СМАЛУВАЊЕТО НА СТАРИНАТА ГРАНИЦА ЗА 

1968 ГОДИНА 

I 

Во Одлуката за отопите на додатниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување за покрива-
ње на зголемените обврски на инвалидското и пен-
зиското осигурување поради сметањето на стажот 
на осигурувањето со зголемено траење и смалува-
вчето на старосната гранипа за 1968 година (..Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 7/68), во ставот II на крајот 
точката се заменува со точка и запирка и потоа се 
додава нива алинеа, која гласи: 

„0,38% за работниците на работни места на кои 
секои 12 месеци ефективно поминати во работен 
однос им се сметаат како 14 месеци стаж на оси-
гурување". 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 7 мај 1968 година, како ден на стапувањето во 
сила на Законот за утврдување на работните места 
на кои стажот на осигурувањето се смета со наго-
лемено траење. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА 3АЕДНИЧ \ НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАТЕ, НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 

БР. 01-31 в?/1 
21 октомври 1ГЈ68 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, е. р. 
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355-
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 11 декември 1968 година, и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 
26 декември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ПО-
КРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА ИН-
ВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ШТО НАСТАНУВААТ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО НА 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕМЕНО 
ТРАЕЊЕ И НАМАЛУВАЊЕТО НА СТАРОСНАТА 

ГРАНИЦА ЗА 1969 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Одлуката за отопите на 
додатниот придонес за покривање на зголемените 
обврски на инвалидското и пензиското осигурува-
ње што настануваат поради сметањето на стажот 
на осигурувањето со зголемено траење и намалува-
њето на старосната граница за 1969 год., што ја до-
несе Собранието на Републичката заедница на со-
цијално осигурување на работниците на Македо-
нија на седницата одржана на 19 ноември 1968 го-
дина. 

И 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 112 
26 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

356. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 109 

став 3 и член 112 точка 2 од Основниот закон за ор-
ганизација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 29/66, 
52/66, 12/67 и 54/67) и Единствената методологија за 
определување отопите на додатниот придонес за ин-
валидско и пензиско осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 47/67), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците — Скопје, на седницата одржана на 19 ноември 
1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ШТО НАСТАНУВААТ ПОРАДИ СМЕТАЊЕТО 
НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ И СМАЛУВАЊЕТО СТАРОС-

НАТА ГРАНИЦА ЗА 1969 ГОДИНА 

I 

Додатен придонес за покривање на зголемените 
обврски на инвалидското и пензиското осигурување 
што настануваат поради сметањето на стажот на 
осигурувањето со зголемено траење и смалување^ 
на старосната граница, плаќаат сите организации во 

кои има работни места односно работи на кои според 
Законот за утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурувањето се смета со наголемено 
траење („Службен лист на СФРЈ" бр. 17/63) на оси-
гурениците стажот на осигурувањето се смета со 
зголемено траење. 

II 
Додатниот придонес од претходната точка го 

плаќаат организациите по стопа од: 
а) 1,28% за работниците запослени на работни 

места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се смета како 18 месеци стаж на оси-
турување; 

б) 0,85% за работниците запослени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се смета како 16 месеци стаж на 
осигурување; 

в) 0,63% за работниците запослени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се смета како 15 месеци стаж на оси-
гурување; 

г) 0,41% за работниците запослени на работни 
места на кои секои 12 месеци ефективно поминати 
на работа им се смета како 14 месеци стаж на оси-
гурување. 

III 
Додатниот придонес се пресметува од износот 

на бруто личниот доход на работниците запослени 
на работни места односно работи на кои стажот 
на осигурувањето им се смета со зголемено траење. 

IV 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-3459/1 
19 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, е. р. 

357. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 11 декември 1968 година, и на седницата 
на Социјално-здравстЕениот собор, одржана на 26 
декември 1938 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИН-
ВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ПРОИЗ-
ЛЕГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕ-
СРЕЌА НА РАБОТА ИЛИ ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРО-

ФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1969 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за стопите на 

додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на зголемените трошоци на 
инвалидско осигурување што произлегуваат од по-
голема опасност од несреќа на работа или заболу-
вање од професионална болест за 1969 година, што 
ја донесе Собранието на Републичката заедница за 
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социјално осигурување на работниците на Македо-
нија на седницата одржана на 19 ноември 1968 го-
дина. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 111 
26 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

358. 
Врз основа на членот 22 став 1 точка 3, членот 

112 точка 3 и членот 113-а став 1 од Основниот за-
кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, на седницата одржана 
на 19 ноември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗ-
ЛЕГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕ-
СРЕЌА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД 

ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1969 ГОДИНА 

I 

Со оваа одлука се утврдува бројот на групите 
во кои, зависно од степенот на опасноста од наста-
пување на инвалидност или телесно оштетување 
поради несреќа на работа или заболување од про-
фесионална болест, се распоредуваат работните мес-
та, критериумите за распоредување на работните 
места во групи и отопите на додатниот придонес за 
одделни групи на работни места. 

П 
Зависно од степенот на опасноста од настапу-

вање на инвалидност или телесно оштетување по-
ради несреќа на работа или заболување од профе-
сионална болест, работните места, во рамките на 
републиката, се распоредуваат во пет групи според 
следните критериуми: 

I група — работни места каде бројот на повре-
дените на 100 запослени на определени работни ме-
ста, во рамките на републиката изнесува од 4 до 
20; 

П група •— работни места каде бројот на по-
вредените на 100 запослени на определени работни 
места, во рамките на републиката, изнесува од 21 
ДО 40; 

Ш група — работни места каде бројот на по-
вредените на 100 запослени на определени работни 
места, во рамките на републиката, изнесува од 41 
до 60; 

IV група — работни места каде бројот на по-
вредените на 100 запослени на определени работни 
места, во рамките на републиката, изнесува од 61 
до 80 и 

V група — работни места каде бројот на по-
вредените на 100 запослени на определени работни 
места, во рамките на републиката, изнесува над 81. 

ПГ) 

Според утврдените критериуми во претходната 
точка, работните места се распоредуваат во групи 
и тоа: 

I — група 

1. Водоинсталатери 
2. Водители и пом. водители на печки за феро-

легури 
3. Возоводители 
4. Гравери на стакло 
5. Електричари 
6. Емајлирци (нанесување емајл на производот) 
7. Ѕидари во градежништвото 
8. Заварувачи 
9. Затворачи на лименки во прехранбената инду-

стрија 
10. Изолатори на цевки 
11. Копачи и пом. копачи на руда 
12. Кончари во текстилната индустрија 
13. Кршачи, сортирачи и чистачки на ферохром 
14. Леари (дивци) 
15. Лимари 
16. Маневристи 
17. Машинбравари и бравари 
18. Механичари и автомеханичари 
19. Метал ©стругари 
20. Мотороводители на дизел локомотиви 
21. Надворешни возачи на руда и материјали 
22. Одделенски водачи во текстилната индустрија 

(мајстори за одржување на машини) 
23. Опинчари 
24. Општи и транспортни работници 
25. Полначи на тапани (бубњеви) 
26. Помошници на машини за изработка на цигари 
27. Поцинкувачи на цевки 
28. Предилки и сменалки 
29. Пресувачи на шамотна стока и плочици 
30. Пробадари на печки 
31. Сечачи на дрва во шумарството и дрвната ин-

дустрија 
32. Столари во дрвната индустрија 
33. Текстилни работници во хемиската индустрија 
34. Триежери (класирање на руда) 
35. Ферментатори на тутун 
36. Хагеристи 
37. Хемиски работници 
38. Храначи на пасажни и тунелски печки 
39. Цвикачи на пети 
40. Шаржирачи на печки (хранење на печки) 
41. Шивачи на јазици 
42. Шивачи на тешка конфекција 
43. Шофери — возачи во сообраќајот и градежниш-

твото 
44. Шприцери на кожи 

П — група 

1. Брусачи на стакло 
2. Бојаџии на предиво, ткаенини и суровина 
3. Бајцераши 
4. Влачари на волна 
5. Изливачи на феролегура 
6. Истоварувачи на готова стока во порцеланка 
7. Каменоресци 
8. Кранисти 
9. Лизери (подготвувани на суровина) 

10. Машиноводачи и ложачи на парни локомотиви 
11. Минери 
12. Воденичари (млинари) 
13. Предпредачки 
14. Пакувачи на готова стока 
15. Печачи на цевки 
16. Пакери на коморна и туне лека печка 
17. Печачи и слагачи во ринг 
18. Пеглани на кожа 
19. Стаклодувани 
20. Сечачи на хартија 
21. Дрводелци (тесари) во градежништвото и ру-

дарството 
22. Фрлани на руда 
23. Циркуларисти во шумарството и дрвната ин-

дустрија 
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Ш — група 

1. Дупчачи (бушачи) и пом. дупчачи (бушачи) (јам-
ски работници) 

2. Возачи на јал машина 
3. Дозери (рачно и машинско) 
4. Формери (рачно и машинско) 
5. Машинисти и пом. машинисти во рударството 
6. Машинисти и пом. машинисти на парни котли 
7. Пресачи на машина за формирање на емајли-

рани садови 
8. Работници на товарење и растоварување во ин-

дустријата за цемент 
9. Работници на миење шишиња во мас ло дај ната 

индустрија 

XV — група 

1. Возачи на руда 
2. Обрезувачи — роловачи на емајлирани садови 
3. Ракувачи со гасна комора 

V — група 

1. Возачи на локомотиви во индустријата 
2. Гоаѓари (подготвувани на граѓа во рударството) 
3. Ложачи на ложишта во сушара за суровина (це-

мент) 
4. Покачи на ратациони печки (печки за цемент) 
5. Ранувани со машина за пакување на цемент 
6. Работници на <±>улео — ладилник 
7. Ракувачи на гранулатори 

IV 

Отопите на додатниот придонес за инвалидско 
и пензиско осигурување кои служат за покривање 
на зголемените трошоци на инвалидското осигуру-
вање кои произлегуваат од поголема опасност од 
несреќа на работа или од заболување од професи-
онална болест поради работење на работни места од-
носно работи каде постојат услови и околности што 
ја зголемуваат опасноста од настапување инвалид-
ност или телесно оштетување на работникот, се оп-
ределуваат зависно од групата во која работното 
место е разврстено и изнесува за: 

I група 0.20 
II група 0.25 

III група 0,30 
IV група 0,35 
V група 0,40 

V 

Додатниот придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување по отопите определени со точка IV на 
оваа одлука се пресметува од бруто износот на лич-
ниот доход на работниците што работат на работ-
ните места распоредени во смисла на оваа одлука. 

VI 

Работните организации односно обврзниците за 
плаќање на овој вид придонес се должни сами да 
го пресметуваат и уплатуваат додатниот придонес 
според отопите о п р е д е л е н и во точката Ш на оваа 
одлука и тоа со посебен вирмански налог. 

VII 

Ако во текот на годината настанат такви про-
мени во условите и околностите на работата на од-
делно работно место што суштествено влијаат врз 
распоредувањето на работно место, промена на рас-
поредувањето на работново место ќе се И З В Р Ш И на 
предлог од организацијата или по службена дол-
жност од денот кога е утврдено дека настанале 
промени. 

VIII 

Комуналните заводи за социјално осигурување, 
по приемот на барањето за промена на распореду-
вањето на работното место, ќе вршат проверка на 
податоците добиени од работната организација и во 
срок од 45 дена од денот на приемот на барањето 
се должни да донесат решение за промена во рас-
поредувањето на работното место во односната ра-
ботна организација. 

IX 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01—3460/1 
19 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, е. р. 

359. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 11 декември 1968 година, и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 
декември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИН-
ВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУ-
ВААТ ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШОЦИТЕ 

НА ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Одлуката за отопите на 
додатниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за покривање на трошоците на инвалид-
ското осигурување што го надминуваат определе-
ниот просек на трошоците на тоа осигурување за 
1969 година, што ја донесе Собранието на Републич-
ката заедница за социјално осигурување на работ-
ниците на Македонија на седницата одржана на 19 
ноември 1968 година. 

П 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 113 
26 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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



Стр. 740 — Бр. 45 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 31 декември 1968 

360. 
Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 109 

став 3 и член ИЗ став 2 од Основниот закон за ор-
ганизација и финансирање на социјалното осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/35, 57/65, 
29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците — Скопје на седницата одржана на 19 
ноември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНГ. А ЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊА 3 4 
ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИНВАЛИД-
СКАТА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ГО НАДМИНУВААТ 
ОПРЕДЕЛЕНИОТ ПРОСЕК НА ТРОШЕНИТЕ НА 

ТОА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1969 ГОДИНА 

I 

Додатен придонес за инвалидско и пензиско 
осигурување, кој служи за покривање на трошоците 
на инвалидското осигурување што го надминуваат 
определениот просек на тоошоците на тоа осигуру-
вање во 1939 година, плаќаат сите работни органи-
зации опфатени со оваа одлука внатре во гранките 
на дејности предвидени со Одлуката за определу-
вање гранки, групи односно подгрупи на дејности 
во кои може да се определи додатен придонес за 
инвалидско и пензиско осигурување за покривање 
на трошоците на инвалидското осигурување и утвр-
дување на критериумите за определување таткови-
ната на придонесот („Службен весник на СРМ" бр. 
40/68). 

211—30 33 „Младост" — е. Чашка — Титов Велес 
211—30 33 „Вардар" е. Брвеница — Тетово 
211—30 33 „Бистра" е. Галичник — Гостивар 
412—21 Градежно претпријатие „Маврово" — Скоп-

је со сите градилишта во Републиката 
ЗИ—10 ШС „Галичица" — Охрид 
515—10 Претпријатие за јавен превоз на стоки и 

патници „Транспорт" — Битола 
515—20 Околиска управа за патишта — Скопје 
611—13 Трговско претпријатие „Центроколонијал" 

— Скопје 
611—14 Трговско претпријатие „Овче Поле" — Ско-

пје 
611—23 Трговско претпријатие „Технометал Маке-

донија" импорт — Скопје 
611—30 Трговско претпријатие „Охридски магазин" 

— Охрид 
612—27 Трговско претпријатие за промет со кожи 

и волна „Стококооп" собирен центар — Ти-
тов Велес 

613—20 Трговско претпријатие „Стокопромет" — 
— експорт —• импорт — Скопје 

620—И Хотелско претпријатие „Македонија ту-
рист" — Скопје 

724—70 Претпријатие за изоаботка на офипеоска 
и цивилна облека „22 Декември" — Скопје 

724—ВО Индустриско претпријатие за производство 
на персиски ќилими, шамил и конфекција 
„Пролетер" — Гостивар 

724—80 Претпријатие за производство и промет на 
сите видови ќилими и народни ракотворби 
,.РРПЧ Пазе^енска" — Кратово 

727_ ро ИНЗАП — Поилеп 
812—30 Комунално претпријатие за градска чистота 

— Скопје 

П 
Врз основа на критериумите определени со Од-

луката спомената во претходната точка, додатен 
придонес за инвалидско и пензиско осигурување во 
определена височина 5а 1969 година ќе плаќаат след-
ниве организации: 

Шифра на сто-
панска дејност Организација 

1. По стопа од 0,20°/о 

116—40 Ф-ка за огноотпорни материјали „Силика" 
— Гостивар 

116—50 Ф-ка за порцелан „Борис Кидрич" — Ти-
тов Велес 

117—61 АЕтопретпријатие „11 Октомври" — Скопје 
121—20 Керамичка ф-ка „Еленица" — Струмица 
121—20 Ф-ка за ќерамиди и тули со погон за гра-

дежи „Пролетер" — Виница — Македонска 
121—20 Ф-ка за тули и ќерамиди „Славен" е. Арби-

ново — Охридско 
122—11 ШИК „Страшо Пинџур" — Кавадарци 
122—21 ДИК „Црн Бор" — Прилеп 
122—21 ШИК „Јелак" — Тетово 
123—10 Ф-ка за производство на лепенки, хартиска 

и картонска амбалажа „Комуна" — Скопје 
127—10 „Жито Македонија" — Филијала Гостивар 
127—50 Ф-ка за производство на чоколади, вафли 

и бонбони „Европа" — Скопје 
129—10 „Југо-тутун" здружено претпријатие — 

Скопје организација во состав — Штип 
129—10 „Југо-тутун" здружено претпријатие — 

Скопје организација во состав „Треска" — 
М. Брод 

129—10 Тутунов комбинат — Струга 
129—10 „Југо-тутун" здружено претпријатие — 

Скопје организација во состав — Тетово 
211—11 ЗИК '„Црвена Ѕвезда" — Штип 
211—30 ЗС „Мирче Ацев" — е. Логово — Прилеп 
211—30 33 „Малина" — Крива Паланка 

2. По стопа од 0,30°/о 

120—51 Ф-ка за сапун „Цветан Димов" — Скопје 
122—11 ШИК „Јавор" — Гостивар 
124—60 Текстилна ф-ка „Пелистер" — Битола 
127—10 (612—11) „Жито Македонија" — филијала 

Битола 
127—10 (612—11) „Жито Македонија" — филијала 

Титов Велес 
127—10 „Жито Македонија" — филијала Охрид 
128—10 Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 
311—10 Шумско производно претпријатие „Јабла-

ница" — Струга 
412—10 Градежно претпријатие „Бетон" — Скопје 

со сите градилишта во Републиката 
611—13 Трговско претпријатие „Прехрана" — Би-

тола 
612—26 Трговско претпријатие „Отпад" — Скопје 
620—20 Угостителско претпријатие „Пелистер" — 

Скопје 
620—30 Угостителско претпријатие „Метропол" — 

Скопје 
620—30 Угостителско претпријатие „Меркез" — 

Скопје 
740—10 Градежно занаетчиско претпријатие „Дрим-

кол" е. Вевчани — Струга 
812—30 Претпријатие за градска чистота „Чистота" 

•— Куманово 
915-^-20 Клиника за детски болести — Скопје 

3. По стопа од 0,40°/о 
117—52 Претпријатие за поправка на коли и ло-

комотиви — Титов Велес 
121—20 Индустриско претпријатие за градежни ма-

теријали „Вардар" — Гостивар 
122—11 (311—10) ШИК „Копачка" — Кичево со си-

те погони 
122—21 Дрвен комбинат „Караорман" — Струга 
124—20 Памучна индустрија „Македонка" — Штип 
129—10 „Југо-тутун" ' здружено претпријатие — 

Скопје организација во состав — Битола 
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129—10 Тутунов комбинат — Куманово 
211—11 ЗК „Вардар" — Градско 
211—13 ЗСС „Млечна" — Пехчево 
211—30 33 „Гоце Делчев" е. Возарци — Т. Велес 
211—30 33 „Ванчо Трајков" Пробиштип 
412—10 Градежно проектантско претпријатие „Љу-

ботен" — Тетово 
412—10 Градежно претпријатие „Прилепец" — При-

леп 
611—22 Трговско претпријатие „Интерпромет" — 

Скопје со сите стоковни куќи во Скопје 
612—22 Трговско претпријатие на големо и мало 

„Југотекстил" — Скопје 
613—20 „Македонија" — увоз — извоз на тутун — 

Скопје 
916—40 Заштитна работилница „Светлост"— Скопје 

4. По стопа од 0,50% 

111—40 „Електро-Македонија" Скопје дистрибути-
вен и производен погон.— Прилеп 

116—18 Рудници за талк „Димче Мирчев" — Ти-
тов Велес 

116—18 Рудници за неметали „Огражден" — Стру-
мица 

124—72 Конфекциона ф-ка „Прогрес" — Скопје 
127—10 „Жито Македонија" — филијала Куманово 
129—10 Тутунов комбинат — Прилеп 
129—10 Претпријатие за обработка на тутун — Ко-

чани 
131—10 Биро за рударски истражувања — Битола 
211—30 33 „Ран производ" — Куманово 
211—30 33 „Иднина" — е. Стојаково — Гевгелија 
211—30 33 „Кочо Рацин" е. Лазарополе — Гостивар 
211—30 33 „Прогрес" — Т. Петров — Скопје 
412—21 Градежно претпријатие „Вардар" — Скопје 
611—25 (611—18) Трговско претпријатие „Вардар" — 

Неготино 
612—22 Трговска работна организација „Скопски 

магазин" — Скопје 
620—30 Угостителско претпријатие „Интернацио-

нал" — Титов Велес 
724—60 Конфекција „Солидност" — Прилеп 
724—80 Претпријатие за изработка на јоргани, ду-

шеци и шамии „Слога" — Скопје 
915—70 Медицински центар -— Струга 

5. По стопа од 0,60% 
111—10 Електропретпријатие „Маврово" — Гостивар 
122—21 ДИП „Треска" — Скопје со сите погони во 

Републиката 
124—60 Ф-ка за чорапи и трикотажа „Црвена ѕвез-

зда" — Скопје 
124—81 Претпријатие за изработка на сите видови 

ќилими и домашни ракотворби „Македон-
ски фолклор" — Скопје 

125—13 Ф-ка за кожи „Борис Кидрич" — Битола 
127—10 „Жито Македонија" филијала Тетово 
211—12 ЗС „Гевгелиско Поле" — Гевгелија 
213—18 Претпријатие за доградба и искористување 

на мелиоративниот систем „Липково" — Ку-
маново 

412—10 Градежно претпријатие „Кораб" — Дебар 
412—21 Градежно претпријатие „Гранит" — Скопје 

со сите градилишта во Републиката 
611—13 Трговско претпријатие за колонијални пре-

хранбени стоки на големо и мало „Делика-
тес" — Тетово 

611—23 „Караорман" — Скопје сервис за градежни 
материјали 

620—30 (620—20) Угостителско претпријатие „Бисер-
ка" — Куманово 

740—10 Градежно услужно претпријатие „Ремонт" 
— Скопје 

812—50 Комунално производно претпријатие „Пар-
кови и зеленила" — Скопје 

915—20 Специјална болница за ТБЦ Јасеново — 
Т. Велес. 

6. По стопа од 0,70% 

124—30 Волнарски комбинат „Т. Ц. Мерџан" — Те-
тово со сите погони 

127—10 „Жито Македонија" — филијала Скопје 
127—31 (127—87) Ф-ка за црвен пипер „Витаминка" 

Прилеп 
211—12 ЗС „11 Октомври" е. Гнеотино — Битола 
213—11 Водна заедница „Полог" — Тетово 
213—18 Здружено водостопанско претпријатие „Бре-

галница" — Кочани 
412—10 Градежно претпријатие „Вардар" — Него-

тино 
412—10 Градежно претпријатие „Козјак" — Кума-

ново 
611—12 Трговско претпријатие „Малина" — Титов 

Велес 
612—25 Трговско претпријатие „Огрев" — Скопје 
725—40 Занаетчиско ќурчиско претпријатие „Д. 

Митрев" — Титов Велес 
812—80 Управа за изградба и одржување на ко-

мунални објекти — Битола 

7. По стопа од 0,80% 
115—18 Рудници и индустрија за хром, антимон и 

арсен „Радуша" — Ѓ. Петров — Скопје 
116—13 Рудници за неметали „Силекс" — Кратово 
121—20 Ф-ка за ќерамиди „Киро Чучук" — Титов 

Велес 
124—20 Свиларски комбинат „Нонча Камишова" — 

Титов Велес 
127—10 „Жито Македонија" — филијала Прилеп 
127—31 ИПК „Конзерваекспорт" — погон „Вардар" 

Скопје 
211—11 ЗИК „Скопско Поле" — Скопје 
211—11 ЗК „Повардарие" — Неготино 
211—12 ЗС „Градинар" — Охрид 
211—18 Лозарско претпријатие „Лозар" — Титов 

Велес 
211—30 ЗС „Острово" — Скопје 
213—11 Водна заедница „Вруток" — Гостивар 
311—10 ПЕС „Караџица" — Скопје 
412—23 ЖТП — Скопје — градежен погон за одр-

жување на пруги во експлоатација — Ско-
пје со сите секции во Републиката 

511—10 ЖТП — Скопје со сите секции во Репуб-
ликата освен градежен погон 

727—50 Инвалидско занаетчиско производно прет-
пријатие „Биљана" — Скопје 

770—20 Комунално стопанско претпријатие — Те-
тово . 

8. По стопа од 0,90% 

115—12 Рудници за олово и цинк — 3летово — 
Саса" — Пробиштип 

129—10 „Југо-тутун" здружено претпријатие — 
Скопје организација во состав „Нада Бут-
никошарева" — Т. Велес 

129—10 Тутунов комбинат „Благоја Деспотовски — 
ШоЕел" — Скопје со погони за обработка 
на цигари, откуп и обработка на тутун 

812—30 Управа за градска чистота — Титов Велес 
812—30 Претпријатие за комунални услуги „Сер-

вис" — Гостивар. 

Ш 

Работните организации кои запослуваат инва-
лиди на трудот од П и Ш категорија на инвалид-
ност со полно работно време можат да бараат на-
малување на стопата на додатниот придонес од точ-
ка П на оваа одлука и тоа за: 

— 10% ако во просек запослуваат 1 инвалид на 
трудот на 71 до 100 активни осигуреници; 

— 15% ако во просек запослуваат 1 инвалид на 
трудот на 51 до 70 активни осигуреници, и 

— 20% ако во просек запослуваат 1 инвалид на 
трудот до 50 активни осигуреници. 
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Во бројот на запослените инвалиди на трудот 
не влегуваат оние кои работната организација е 
должна да ги запослува во смисла на членот Нба 
став 1 од Основниот закон за инвалидското осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65, 14/66, 
1/67 и 23/67). 

По барањата за намалување на отопите на до-
датниот придонес одлучува надлежниот комунален 
завод за социјално осигурување. 

Намалените стопи на додатниот придонес спо-
ред став 1 од оваа точка се применуваат од првиот 
ден на наредниот месец по поднесувањето на бара-
њето за намалување стопата на додатниот придонес. 

IV 

Работните организации опфатени со оваа одлука 
кои во текот на 1969 година ќе ја променат својата 
дејност (шифра), додатниот придонес ќе го плаќаат 
според отопите определени за дејноста по која биле 
регистрирани во 1968 година. 

За работните организации опфатени со оваа од-
лука кои во 1969 година ќе се интегрираат, висо-
чината на стопата на додатниот придонес ќе ја оп-
редели комуналниот завод за социјално осигурува-
ње, со тоа што таа не може да биде поголема од 
највисоката стопа определена за интегрираните ор-
ганизации. 

V 
Додатниот придонес за инвалидско и пензиско 

осигурување по отопите од точка П на оваа одлука 
се пресметува од износот на бруто-личните доходи 
на работниците и другите примања кои служат за 
утврдување на пензискиот основ според посебните 
прописи односно со закон или договор утврдени 
единствени основи за определување на правата и 
плаќањето на придонесите. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01—3455/1 
19 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, е. р. 

361. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот за-

кон за организација и финнасирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржана 
на 11 декември 1968 година, и на седницата на Со-
ди ја лно-здравствениот собор, одржана на 26 декем-
ври 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Се дава согласност на Одлуката за плаќање 

придонеси за социјално осигурување за одделни ка-
тегории осигуреници, што ја донесе Собранието на 
Републичката заедница за социјално осигурување 
на работниците на Македонија на седницата одр-
жана на 19 ноември 1968 година. 

П 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 110 
26 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

362. 
Врз основа на член 76 став 3, член 110 став 2, 

член 134 став 4 и член 183 став 2 од Основниот за-
кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65. 
57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/37), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата одржана на 19 
ноември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ 

I 

За одделни категории осигуреници придонесите 
за социјално осигурување се пресметуваат и пла-
ќаат според оваа одлука, и тоа: 

1. За членовите на рибарските задруги, работ-
ници — рибари запослени во рибарски стопански 
организации и работници — рибари запослени кај 
приватни работодавци кои се занимаваат со рибар-
ство, како и за другите работници запослени кај 
приватни работодавци, од личниот доход утврден со 
договорот односно исплатениот личен доход. 

Доколку личниот доход утврден со договорот 
односно исплатениот личен доход е помал од ми-
нималниот личен доход утврден со републичкиот 
пропис односно со прописите на општинското соб-
рание, придонесите за социјално осигурување се 
пресметуваат од минималниот личен доход по ото-
пите пресметани на нето личен доход. 

2. За работниците на неплатено отсуство до 30 
дена, по отопите на придонесите за социјално оси-
гурување определени за работниците пресметани на 
аконтацијата на личниот доход на работникот ос-
тварена во месецот пред почетокот на користењето 
на исплатеното отсуство односно основот по кој е 
утврден надоместокот место личен доход за месе-
цот кој претходи на месецот во кој е започнато 
користењето на неплатеното отсуство. 

3. За домашните помошнички во работен однос 
што се ангажирани од приватни домаќинства или 
одделни лица за вршење на домашни работи, при-
донесот за социјално осигурување се определува во 
постојан месечен износ од 55,00 динари. 

4. За странските државјани во служба на ме-
ѓународни организации и установи, странски дип-
ломатски и конзуларни претставништва или во лич-
на служба на странски државјани кои уживаат дип-
ломатски имунитет, доколку здравствено се осигу-
рени по меѓународен договор или се колективно 
доброволно здравствено осигурени врз основа на 
член 19 точка 4 од Основниот закон за здравстве-
ното осигурување, придонесот за здравствено оси-
гурување се определува во постојан месечен износ 
од 102,00 динари. 

Придонесот од претходниот став го плаќаат ор-
ганизациите, установите односно дипломатско-кон-
зуларните претставништва кои своите работници ги 
пријавиле на осигурување. 
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5. Обврзниците — југословенски државјани кои 
стапиле во работен однос во странство по основ на 
меѓународен договор или по одобрение на надлеж-
ниот орган, а здравствено се осигурени кај стран-
скиот носител на осигурувањето во смисла на член 
14 став 2 и 3 од Основниот закон за здравственото 
осигурување, плаќаат посебен придонес за здрав-
ствено осигурување за членовите на потесно семеј-
ство кои живеат во Југославија во постојан месе-
чен износ од 19,00 динари по член на семејството. 

Придонесот од претходниот став се плаќа од-
напред за сметка на комуналната заедница на со-
цијалното осигурување на работниците на чие под-
рачје членовите на семејството имаат пребивалиште. 

6. За лицата во работен однос запослени со ра-
ботно време покусо од половина од полното работно 
време пропишано за работите кои тие ги работат, 
придонесот за здравствено осигурување се опреде-
лува во постојан месечен износ од 4,50 и за инва-
лидско и пензиско осигурување од 9,00 динари. 

7. За лицата запослени како уживатели на ста-
росна пензија здобиена врз основа на пензиски стаж 
од 40 години (мажи) односно 35 (жени) или соодве-
тен стаж што се смета како полн стаж, придонесот 
за инвалидско и пензиско осигурување се опреде-
лува во височина од 2% од бруто личните доходи 
на работниците и другите примања кои служат за 
утврдување на пензискиот основ. 

П 
Придонесите од претходната точка ќе се пре-

сметуваат и уплатуваат според одредбите на членот 
139 од Основниот закон за организација и финан-
сирање на социјалното осигурување. 

Доколку придонесите за социјално осигурување 
се утврдуваат за време покусо од еден месец, за се-
кој календарски ден во соодветниот период се плаќа 
по 1/30 од пресметаниот и определен месечен износ 
на придонесот. 

Ш 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за плаќање придонеси 
за социјално осигурување за определени категории 
на осигуреници и Одлуката за височината на по-
себниот придонес за здравствено осигурување на 
членовите на семејствата на југословенските држав-
јани кои стапиле во работен однос во странство 
(„Службен весник на СРМ" бр. 7/68). 

IV 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. јануари 1969 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01—3457/1 
19 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, е. р. 

363. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 26 декември 1968 година и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 
декември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИТЕ И 
ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КА-
ТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИ-

ГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Се дава согласност на Одлуката за измени на 

Одлуката за основиците и постојаните износи на 
придонесите за социјално осигурување на одредени 
категории лица вон работен однос осигурени 
по прописите за социјално осигурување, што ја до-
несе Собранието на Републичката заедница за соци-
јално осигурување на работниците на Македонија 
на седницата одржана на 20 декември 1968 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 114 
26 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

364. 
Врз основа на член 6 од Законот за плаќање 

придонеси за социјално осигурување на одредени 
категории лица вон работен однос — осигурени 
според прописите на социјалното осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 37/66) и член 76 
став 3 и член 110 став 2 од Основниот закон за 
организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 52/66, 12/67 и 54/67, Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците— Скопје, на седницата одржана на 20 
декември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИТЕ И 
ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ 
КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

ОСИГУРЕНИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Во Одлуката за основиците и постојаните из-

носи на придонесите за социјално осигурување на 
одредени категории лица вон работен однос — оси-
гурени по прописите на социјалното осигурување 
(„Службен ресник на СРМ" бр. 38/66), во точката 
II бројката „21,20" се заменува со бројка „25,40", а 
бројката „25,60" со бројка „36,60". 

II 
Во точката Ш под 1, бројката „10,60" се заме-

нува со бројка „12,70", а бројката „8,00" со бројка 
„8,80". 

Во истата точка под 9, бројката „21,20" се за-
менува со бројка „25,40", а бројката „8,00" со бројка 
„8,80". 
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III 
Во точка IV под 3 бројката „21,20" се замену-

ва со бројка „25,40". 
Во истата точка под 4, бројката „21,20" се за-

менува со бројка „25,40". 
Во истата точка под 8, бројката „15,40" се за-

менува со бројка „18,90". 
Во истата точка под 10, бројката „23,00" се за-

менува со бројка „28,35". 
Во истата точка под 11, бројката „15,40" се 

заменува со бројка „18,90". 

IV 
Во точката V, бројката „14,00" се заменува со 

бројка „17,30". 
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1969 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-3888/1 
20 декември Л968 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Мара Минанова, с.р. 

365. 
Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 11 декември 1968 година, и на седница-
та на Социјално-здравствениот собор, одржана на 
26 декември 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИН-
ВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

1969 ГОДИНА 

Се дава согласност на Одлуката за стопата на 
основниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за 1969 година, што ја донесе Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигурување 
на работниците на Македонија на седницата одр-
жана на 19 ноември 1968 година. 

П 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 109 
28 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

366. 
Врз основа на членот 22 став 1 точка 3 и член 

109 став 3 од Основниот закон за организација и 
финансирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 24/65), 57/65, 29/66, 52/66, 
12/67 и 54/87), Собранието на Републичката заедни-
ца на социјалното осигурување на работниците — 
Скопје на седницата одржана на 19 ноември 1968 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

19С9 ГОДИНА 

I 
Стопата на основниот придонес за инвалидско и 

пензиско осигурување за 1969 година се опреде-
лува на 8,3% од износот на бруто-личните доходи 
на работниците и другите примања кои служат за 
утврдување на пензискиот основ според посебните 
прописи односно со закон или договор утврдени 
единствени основи за определување на правата и 
плаќањето на придонесите. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-3456/1 
19 ноември 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, е. р. 

367-
Врз основа на член 3 од Законот за санирање и 

изградба на нестопански објекти што се од општ 
интерес за Републиката во периодот 1 Ѕ 6 7 — 1 У 7 0 го-
дина на подрачјето на град Скопје („Службен вес-
ник на СР1у1" бр. 2 0 / 6 7 и 3 2 / 6 8 ) , Извршниот сонет до-
несува 

О Д Л У К А 

ЗА НАМЕНАТА НА ^РАСПРЕДЕЛЕНИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА САНИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА НЕСТО-

ПАНСКИ ОБЈЕКТИ 

.1. Од нераспределените средства од член 1 на 
Законот за санирање и изградба на нестопански 
објекти што се од општ интерес за Републиката во 
периодот 1937—1970 година на подрачјето на град 
Скопје, се распределува и тоа на: 

— Собранието на СР Македонија, 
за адаптација на зградата на 
Собранието 5 8 0 . 0 0 0 динари 

— Извршниот совет, 
за уредување на гостински 
објекти . 820.000 динари 

— Окружниот суд Скопје, 
за поправка на инстал аци јата 
за парно греење 280.000 динари 

— Фонијатриско-аудиолошкиот 
центар, 
за санирање на зградата на 
Центарот 1 9 7 . 0 0 0 динари 

— Републичкиот секретаријат за 
финансии, 
за ануитети на Школата за 
странски јазици 300.479 динари 
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2. Средствата од претходната точка на корисни-
ците им се доделуваат без обврска на враќање. 

3. Распределените износи со оваа одлука ќе се 
стават на располагање на корисниците во текот на 
1968 година. 

4. Оваа одлука влегува ко сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2929/2 
16 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

368. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за 

формирањето и општествената контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ" број 12/67) и член 1 од 
Уредбата за престанок на важењето на ограничу-
вањата утврдени со сојузни прописи за контро-
лата на цените што ја спроведуваат општините и 
републиките („Службен лист на СФРЈ" бр. 48/68), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА ЦЕНИ 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНИ ЕМИСИИ 

I 
Се определува известување за цените на орга-

нот за цени заради евиденција (евиденција на це-
ни) за користење на радио-дифузни емисии (радио-
дифузни приемници). 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1.1.1969 година. 

Бр. 12-3181/1 
23 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

369. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство во Социјалистичка Републи-
ка Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 
29/65, 8/68) и член 22 од Статутот на Педагошката 
академија во Штип, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП 
I. Се утврдува дека им престанува функцијата 

поради истекот на мандатот на следните членови" 
на Советот на Педагошката академија во Штип: 

— АЛЕКСАНДАР АГОВСКИ, директор на Гим-
назијата во Штип; 

— ДРАГАН АРСОВ, претседател на Општин-
ската конференција на ССРНМ во Делчево. 

П. За членови на Советот на Педагошката ака-
демија во Штип, со мандат од две години се име-
нуваат: 

— ГАВРИЛ ДРАКАЛСКИ, судија на Окружни-
от суд во Штип и 

— НИКОЛА КАЛЕЈСКИ, претседател на Оп-
штинскиот комитет на ССМ во Штип. 

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

Бр. 10-2436/1 
2 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

370. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 20 од Статутот на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Советот на Медицинскиот факултет во Скопје: 

— д-р ИЛИЈА ВЕСОВ, управник на Поликли-
никата на РСВР во Скопје; 

— МИЛКА ВРАНЕШЕВИЋ—МАЛЕСКА, секре-
тар на Главниот одбор на ЈЦК за Македонија; 

— НИКОЛА ЖУПАН, раководител на одделе-
ние во „Алкалоид" Скопје и 

— д-р ИРФАН КАМЕТНИКУ, лекар од Тетово. 
II. За членови на Советот на Медицинскиот фа-

култет во Скопје, се именуваат: 

а) со мандат од две години 
— РЕСУЛ ШАКИРИ, член на Извотиниот одбор 

на Републичката конференција на ССРНМ и 
— КИРО НИКОВСКИ, судија на Врховниот 

суд на Македонија. 

б) со мандат од една година 
— НИКОЛА ЧИНГОВСКИ, општествен работ-

ник во ЦК СКМ и 
— ТОМЕ СПАСОВСКИ, висококвалификуван 

работник во „Алкалоид" Скопје. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 10-2394/1 
2 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

371. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот 

за високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 
29/65, 8/68) и член 19 од Статутот на Вишата школа 
за социјални работници во Скопје. Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТ-

НИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Вишата школа за социјални работ-
ници во Скопје: 
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— СЕДАТ ВЕЛИ, пратеник во Собранието на 
СРИ; 

— АЛОЈЗ ПИПАН, директор на Заводот за со-
цијални прашања на СРИ. 

II. За членови на Советот на Вишата школа за 
социјални работници во Скопје, со мандат од две 
години, се именуваат: 

— д-р БЛАГОЈ СПАСОВ, асистент на Медицин-
скиот факултет во Скопје и 

— КИРО ЕФРЕМОВ, секретар на Социјално-
здравствениот собор на Собранието на СРМ. 

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

Бр. 10-2414/1 
2 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

372. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65, 29/65, 8/68) и член 25 од Статутот на Економ-
скиот факултет во Скопје, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Советот на Економскиот факултет во Скопје: 

— СТОЈАН АНДОВ, претседател на Собранието 
на општината Кавадарци; 

— МИЛИЈАН ЃУРКОВИЌ, директор на Заводот 
за план и анализи на Градското собрание на град 
Скопје; 

— ИЛИЈА СПИРОВСКИ, директор на Народ-
ната банка на Југославија — Централа за Македо-
нија и 

— КАДРИУ ТАХИР, потпретседател на Собра-
нието на општината Тетово. 

П. За членови на Советот на Економскиот фа-
култет во Скопје, се именуваат: 

а) со мандат од две години 
— СЛАВЕ ПЕТРОВСКИ, судија на Врховниот 

суд на Македонија; 
— ВЕЈСЕЛИ ЏЕМАИЛ, пратеник на Републич-

киот собор на Собранието на СРМ. 

б) со мандат од една година 
— СОТИР ГЕРЕКАРОВСКИ, помошник на ди-

ректорот на Републичкиот завод за статистика. 
Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 10-2597/1 
2 декември 1968 година 

Скопје 

373. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65, 29/65, 8/68) и член 21 од Статутот на Природ-
но-математичкиот факултет во Скопје, Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 
I. Се утврдува дека им престанува функцијата 

поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Природно-математичкиот факултет 
во Скопје: 

— ПЕЦЕ ПАНОВСКИ, професор на Педагошката 
академија во Скопје; 

НАДА СТОЈАНОВИЌ, советник во Репуб-
личкиот завод за унапредување на школството и 

— НИКОЛА ЧИНГОВСКИ, општествен работ-
ник во ЦК СКМ. 

П. За членови на Советот на Природно-мате-
матичкиот факултет во Скопје, со мандат од две 
години, се именуваат: 

— РИСТО ГРУПЧЕ, директор на Природно-на-
учниот музеј во Скопје; 

— ВЛАДИМИР ГРНЧАРОВСКИ, судија на 
Окружниот суд во Скопје; 

— МИЛИЦА КРАНГО, професор во Гимнази-
јата „Георги Димитров" во Скопје. 

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

Бр. 10-2506/1 
2 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

374. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65, 29/65 и 8/68), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функција-
та поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Архитектонско-градежниот факултет 
во Скопје: 

— ДРАГУТИН АВРАМОВ СКИ, академски сли-
кар од Скопје; 

— ДИМЧЕ МАЛИНОВСКИ, технички директор 
во Градежното претпријатие „Маврово" во Скопје; 

— инж. ЗВОНКО НИКУЉСКИ, директор на За-
водот за урбанизам и станбено-комунална техника 
во Скопје и 

— инж. ДУШКО ПЕЦОВСКИ, архитект во „Ма-
кедонија-проект" во Скопје. 

П. За членови на советот на Архитектонско-
градежниот факултет во Скопје, се именуваат: 

а) со мандат од две години 
— МИЛЕ КОРУБИН, ликовен уметник од Ско-

пје; 
— АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ, претседател 

на Општинскиот суд Скопје I. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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б) со мандат од една година 

— инж. СПАСЕ АВРОСИЕВ, архитект во Же-
лезарницата „Скопје" во Скопје и 

— ХУСНИ ВЕЛА, директор на сектор во „Те-
текс" во Тетово. 

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

Бр. 10—2543/1 
2 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

375-

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-
нот за високото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65, 29/65, 8/68) и член 27 од Статутот на Педа-
гошката академија во Скопје, Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Советот на Педагошката академија во Скопје: 

— АЛЕКСАНДАР АПОСТОЛОВ, доцент на Фи-
лозофскиот факултет во Скопје и 

— ЏЕВДЕТ ЈОНУЗ, помошник директор во Ос-
новното училиште „Тефејус" во Скопје. 

П. За членови на Советот на Педагошката ака-
демија во Скопје, со мандат од две години, се име-
нуваат: 

— ОЛИВЕРА НАСТЕВА, доцент на Филозоф-
скиот факултет во Скопје и 

— д-р ЉУБИЦА АРСОВА, доцент на Природ-
но-математичкиот факултет во Скопје. 

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

Бр. 10—2406/1 
2 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

376. 

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот 
за високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 
29/65, 8/68) и член 18 од Статутот на Правниот фа-
култет во Скопје, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Правниот факултет во Скопје: 

— МУГБИЛ БЕЈЗАТ, судија на Општинскиот 
суд Скопје П; 

— ЈОВКО ЈОВКОВ СКИ, пратеник на Републич-
киот собор на Собранието на СРМ; 

— ЈОРДАН РАДЕВСКИ, политички работник во 
ЦК СКМ и 

— ЉУПКА ШУКАРЕВА, советник во Секрета-
ријатот за законодавство и организација. 

П. За членови на Советот на Правниот факул-
тет во Скопје, се именуваат: 

а) со мандат ед две години 
— ЗАФИР САРАФОВ, директор на сектор во 

„Интеримпекс" — Скопје; 
— БАЛОШ РАМАЗАН, началник на УВР — 

Скопје. 

б) со мандат од една година 
— ИСМЕТ ИСМАИЛ ОВ, висококвалификуван 

работник во Фабриката за автокаросерии „11 Ок-
томври — Скопје и 

— ВАНЧО ПРОЕВСКИ, окружен јавен обвини-
тел во Скопје. 

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

Бр. 10—2900/1 
2 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

377. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за те-

атрите и другите сценско-уметнички установи („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 16/65), Извршниот совст 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА НАРОДНИОТ 
ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

I. Се именува за управител на Народниот теа-
тар во Скопје, СТОИМИР ПОПОВСКИ, од Скопје. 

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

Бр. 10—2234/1 
2 декември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

378. 
Врз основа на член 40 од Законот за мерките 

за унапредување на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/66), републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ДО-

БИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
ВО 1969 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1969 го-

дина ќе се организираат и спроведуваат потребните 
мерки за спречување на следните добиточни за-
разни болести: 

1. Б е с ; 
2. Туберкулоза; 
3. Бруцелоза; 
4. Антракс; 
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5. Шушкавец; 
6. Чума кај свињите; 
7. Црвен ветар кај свињите; 
8. Краста; 
9. Чума ка ј птиците; 

10. Сакагија; 
11. Заразна кривотница кај овците; 
12. Ентеротоксемија кај овците и заразен про-

лив кај јагнињата; 
13. Заразна агалакција кај овците; 
14. Тифус кај птиците и бел пролив ка ј пили-

њата; 
15. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни 

паразити кај овците и говедата; 
16. Ехинококоза; 
17. Пироплазмоза; 
18. Заразни болести кај пчелите; 
19. Метиљавост; 
20. Заразно пресушување на вимето; 
21. Гангренозно воспаление на вимето кај ов-

ците; 
22. Лептоспироза. 

II 
1. Б е с 

Превентивно инјектирање на кучињата против 
бесот ќе се изврши во целата Република од 1 ја-
нуари до 31 март 1969 година. 

На превентивно инжектирање подлежат сите 
кучиња постари од 3 месеци. 

Кучињата кои до 31 март 1969 година немаат 
три месеци, како и кучињата што ќе се окучат по-
доцна, превентивно ќе се вакцинираат дополнително 
и сукцесивно по навршувањето на тримесечна воз-
раст. 

2. Туберкулоза 
Општа туберкулинизација на говедата постави 

од 3 месеци ќе се изврши во целата Република, 
а на кокошките во стопанствата што се занимаваат 
со ПРОИЗВОДСТВО на јајца и живина за расплод. 

Во општествените земјоделски стопанства ту-
беркулинизација на говедата ќе се извиши два па-
ти и тоа првата во периодот од 1 март до 31 мај 1969 
година, а втората шест месеци по првата. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 19Ѕ9 голица 
ќе се изврши туберкулинизација на најмалку 50% 
од постојниот број говеда на индивидуалниот сектор 
во општим та. Во периодот од 1 септември до 15 де-
кември 1969 година ќе се И З В Р Ш И туберкулинизација 
на преостанатиот дел индивидуални говеда во оп-
штината. 

Нововнесените говеда за ПРИПЛОД ВО Републи-
ката задолжително ќе се туберкулинизираат нај-
доцна три месеци од нивното внесување. 

3. Бруцелоза 
Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња од 

индивидуалниот сектор во општините: Брод, Виница, 
Делчево, „Идадија", Кичево (само е. Попоец), Ко-
чани, Крушево, Прилеп (само селата: Обршани, Ка-
натларци, Сенокос), Ресен (само селата: Љубојно, 
Перово, Г. Б. Црква), Струга (само селата: Вра-
ништа, Дрслајца), Струмица (само селата: Свидови-
ца, Моноспитово, Мокрино) и Штип, и сите говеда 
и свињи во општествените земјоделски стопанства 
ќе се земе крв за преглед на бруцелоза. 

Во општествените земјоделски стопанства од 
говедата и свињите постари од 3 месеци два пати 
ќе се земе крв за преглед на бруцелоза и тоа пр-
виот пат во периодот од 1 март до 31 мај 1969 го-
дина, вториот пат шест месеци по првото земање. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1969 година 
ќе се земе крв од најмалку 50% од постојниот број 
крави, јуници, бикови и јунчиња на индивидуалниот 
сектор во напред наброј аните општини, а во пери-
одот од 1 септември до 15 декември 1989 година ќе 
се земе крв од преостанатиот дел индивидуални кра-

ви, јуници, бикови и јунчиња во истите општини. 
За преглед на бруцелоза (малтешка треска) ќе 

се земе крв и од сите стада овци во кои постои 
сомнение за постоење на оваа зараза (пометнување 
и др.). 

Од сите нововнесени говеда, свињи и овци за 
приплод ЕО Републиката задолжително ќе се земе 
крв за преглед на бруцелоза најдоцна 21 ден од 
нивното внесување. 

4. Антракс 
Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши 

еднократно инжектирање на добитокот (говедата, 
овците и коњите) против болеста антракс во пери-
одот од 1 април до 31 мај 1969 година. 

Грлата кои во пропишаниот срок од претход-
ниот став не ги исполнуваат условите за инжекти-
рање против антраксот, како и грлата што ќе се 
отелат, ождребат и објагнат подоцна, дополнително 
ќе се инжектираат против антраксот кога ќе ги ис-
полнат пропишаните услови. 

Регистрираните населби како дистрикти на ан-
траксот во кои во последните десет години (1959— 
1968 година) лабораториски не е установен антрак-
сот кај добитокот нема да се третираат како дис-
трикти на антраксот. 

Општинскиот орган надлежен за работите на 
ветеринарството (во натамошниот текст: општин-
скиот орган на управата за ветеринарство), сог-
ласно член 39 став 1 од Законот за мерките за уна-
предување на сточарството и за здравствената за-
штита на добитокот („Службен весник на СРМ" бр. 
36/66) ќе определи кои места на подрачјето на оп-
штината во смисла на став 3 од оваа точка се сме-
таат за антраксни дистрикти. 

Во сите населби во кои во текот на 1969 година 
се установи антракс ќе се изврши еднократно ин-
жектирање на добитокот (говеда, овци, коњи) про-
тив болеста антракс. 

Еднократно инжектирање на добитокот против 
антраксот ќе се изврши и во сите општествени зем-
јоделски стопанства што се снабдуваат со сћураж 
однадвор, кога фуражот потекнува од антпаксен 
дистрикт односно кога не се знае неговото потекло. 

5. Шушкавец кај говедата 
Мерките пропишани за инжектирање на добито-

кот против антраксот ќе се применуваат и против 
шушкавецот, со таа разлика што против шушкаве-
цот ќе се вакцинираат само говеда, а како дистрик-
ти на шушкавецот во смисла на оваа наредба ќе се 
сметаат населбите во кои шушкавецот е утврден 
во последните пет години (1964—1968 година). 

Еднократно инжектирање против шушкавецот 
ќе се изврши и на сите говеда помлади од 3 годи-
ни во сите општествени земјоделски стопанства што 
се снабдуваат со фураж однадвор, кога фуражот 
потекнува од дистрикт на шушкавецот односно кога 
не се знае неговото потекло. 

6. Чума кај свињите 
Задолжително превентивно инжектирање на 

свињите против чумата ќе се изврши во целата 
Република. 

Превентивно инжектирање од претходниот став 
ќе се изврши со вакцини од атенуирани вируси 
(еднократно) во периодот од 15 март до 30 јуни 1969 
година. 

Свињите што се тераат на заедничко пасиште 
мора претходно да бидат активно имунизирани про-
тив чумата. 

Свињите што се тераат или транспортираат од 
една во друга општина, ако служат за натамошно 
одгледување, пред тргнувањето односно утоварот, 
треба задолжително да се серумираат доколку пре-
вентивно не се заштитени. 

Во периодот по превентивното инжектирање на 
свињите против чумата перманентно ќе се врши 
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инжектирање на подмладокот што ги исполнил 
пропишаните услови за инжектирање. 

Свињите што се внесуваат од други подрачја 
на земјата во Републиката, а за кои нема доказ дека 
се активно имунизирани, ќе се вакцинираат вед-
наш по внесувањето, но не подоцна од 10 дена. 

7. Црвен ветар Кај свињите 
Превентивно инжектирање на свињите, против 

црвен ветар ке се изврши во населбите и опште-
ствените земјоделски стопанства што се сметаат за 
загрозени од оваа заразна болест. 

Општинскиот орган на управата за ветеринар-
ство, согласно член ЗУ став 1 од Законот за мерките 
за унапредување на сточарството и за здравствената 
заштита на добитокот ке ги определи населбите и 
општествените земјоделски стопанства што се сме-
таат за загрозени од црвениот ветар кај свињите. 

8. Краста 
На подрачјата на кои крастата ка ј овците вла-

деела во текот на 1938 година, најдоцна до крајот 
на април 1969 година ке се изврши преглед на ов-
ците на краста. 

Прегледите од претходниот став, согласно член 
77 став 1 точка 1 од Основниот закон за мерките за 
унапредување на сточарството и за здравствената 
заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ" бр. 
18/65) и член 68 од Законот за мерките за унапре-
дување на сточарството и за здравствената заштита 
на добитокот, ги врши надлежниот ветеринарен ин-
спектор односно ветеринарната станица. 

Во стадата во кои при прегледот се утврди крас-
та треба неодложно, а најдоцна 15 дена по стри-
жбата, да се изврши прво капење на сите овци во 
тие стада. Второ капење ќе се изврши 15 дена по 
првото. Истовремено ке се применуваат и други ве-
теринарно-санитарни мерки според постојните про-
писи. 

Во стадата во кои во Текот на 1969 година се 
установи краста неодложно ќе се преземе лекување 
на болните животни односно двократно капење на 
сите овци во заразените стада, а ќе се применуваат 
и други ветеринарно-санитарни мерки според по-
стојните прописи. 

Ако во некоја населба се утврди краста кај 
овците во едно стадо, ке се изврши капење на сите 
овци од заразеното стадо, како и на сите овци од 
стадата кои пред утврдувањето на заразата паселе 
на пасиште на кое паселе и овците од заразеното 
стадо односно капење на сите овци во стадата кои 
минуваат по исти патишта по кои минувале овците 
од заразеното стадо. 

Овците од стадата што одат на летна испаша 
и во кои имало краста во текот на 1968 година од-
носно во кои ќе се појави таа во периодот пред 
тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе се 
искапат најмалку еднаш додека се на зимните па-
сишта. 

На стадата овци кои подлежат на капење спо-
ред претходниот став, ако не бидат искапени, над-
лежниот општински ветеринарен инспектор нема да 
му издаде одобрение за напуштање на зимското па-
сиште. 

9. Чума кај птиците 
Задолжително превентивно инжектирање на 

кокошките против чумата со сува „Муктезар" вак-
цина, на територијата на Републиката, ќе се извр-
ши еднаш годишно во периодот од 1 септември до 
15 декември 1969 година. 

Задолжителна превентивна заштита на пили-
њата и подмладокот ќе се изврши со вакцина сува 
„Ла Сота" во периодот од 1 април до 15 јуни 1969 
година. 

Во општествените стопанства превентивна за-
штита на кокошките и пилињата ќе се врши пери-
одично и континуирано според возраста на живи-
ната и напатствието на производниот завод. 

10. Сакагија 

Во периодот од 1 септември до 30 ноември 1969 
година ќе се изврши задолжителна офталмомале-
инизација на сите коњи, мазги и мули и клинички 
преглед на сите магариња за сакагија. 

Во општествените земјоделски и други органи-
зации задолжително ќе се врши офталмомалеини-
зација и земање крв за преглед на сакагија од сиот 
еднокопитен добиток. 

Шумарските и другите работни организации 
што работат било со свој било со ангажиран едно-
копитен добиток се должни да преземат мерки да 
се изврши преглед на сакагија на тој добиток. 

Лицата што постојано се предвижуваат со едно-
копитен добиток од една во друга општина (чергари 
и други) се должни тој добиток да го подложат на 
преглед на сакагија два пати годишно. Негатив-
ниот резултат надлежниот ветеринарен лекар ќе го 
забележи на грбот на уверението за здравствена 
состојба. 

11. Заразна кривотница кај овците 
Ке се изврши преглед на сите стада овци сом-

нителни на заразна кривотница и лекување на ов-
ците во стадата за кои се утврди дека се заразени 
со заразната кривотница. 

На лекување подлежат сите овци во заразеното 
стадо. 

12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај 
јагнињата 

Ке се изврши заштитно инжектирање на ов-
ците против ентеротоксемијата и заразниот пролив 
кај јагнињата во месностите каде тие се установени 
во последните пет години. 

Општинскиот орган на управата за ветеринар-
ство согласно член 39 став 1 од Законот за мерките 
за унапредување на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/66) ќе ги определи местата во кои ќе 
се врши инжектирањето од претходниот став. 

13. Заразна агалакција кај овците 
Ке се изврши преглед на сите стада овци сом-

нителни на заразна агалакција ка ј овците. 

14. Тифус кај птиците и бел пролив кај пилињата 
Во фармите и стопанствата кои се занимаваат 

со производство на јајца и живина за расплод, нај-
малку два пати годишно, во растојание од 6 месеци 
со методата на брза аглутинација, ќе се изврши 
преглед на тифус на сите КОКОШКИ во фармата (сто-
панството). 

15. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни 
паразити кај овците и говедата 

Лекување на овците и говедата против бело-
дробната стронгилоза и желудечно-цревните пара-
зити ќе се врши во населбите и стадата каде тие 
се појават односно лабораториски установат. 

Од сите говеда во општествените стопанства од-
носно од сите стада овци во општествените и ин-
дивидуалните стопанства за кои постои сомневање 
дека се заразени со белодробна стронгилоза или же-
лудечно-цревни паразити, ќе се земе материјал за 
лабораториско испитување. 

Општинскиот орган на управата за ветеринар-
ство согласно член 39 став 1 од Законот за мерките 
за унапредувањето на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/66) ќе ги определи општествените сто-
панства и места од кои ќе се земе материјал за 
лабораториско испитување. 
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16. Ехинокскоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај другите 
ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши и дво-
кратна дехелментизација на кучињата. 

Првата дехелментизација ќе се изврши во пе-
риодот од 1 јануари до 31 март 1969 година, а вто-
рата шест месеци по првата. 

17. Пироплазмоза 

Во периодот од април до септември 1969 година 
ќе се изврши најмалку двократно капење со против 
крлежин средства на сите мерино и меринизирани 
овци односно на сите внесени говеда од благородни 
раси во Републиката. 

18. Заразна болест кај пчелите 
Ќе се изврши преглед во однос на заразни и 

паразитни болести на сите сандаци пчели во опште-
ствените земјоделски стопанства, а според мож-
ностите и во индивидуалните стопанства. 

19. Метиљавост 

Во сите подрачја на Републиката во кои се ја-
вува метиљавоста ќе се изврши двократно превен-
тивно третирање на овците и говедата против ме-
тиљавоста и тоа кај овците со инжектирање односно 
со противметилни капсули, а ка ј говедата само со 
противметилни капсули. Првото третирање ќе се 
изврши во текот на пролетта, а второто во текот на 
есента. 

Општинскиот орган на управата за ветеринар-
ство, согласно член 39 став 1 од Законот за мерките 
за унапредувањето на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/66) ќе ги определи местата во кои ќе 
се врши третирање од претходниот став. 

20. Заразно пресушување на вимето 
Во текот на 1969 година ќе се изврши едно-

кратен преглед на сите крави во општествените 
земјоделски стопанства на болеста заразно пресу-
дување на вимето и лекување на кравите за кои 
ќе се утврди дека се болни од заразно пресушу-
вање на вимето. 

21. Гангренозно воспаление на вимето кај овците 
Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-

нителни на гангренозно воспаление на вимето кај 
овците. 

22. Лептоспироза 
Во општествените земјоделски стопанства ќе се 

земе крв од сите говеда и свињи за преглед на леп-
тоспироза. 

Ш 
Утврдувањето и објавувањето на болестите од 

точка I на оваа наредба, со исклучок на туберку-
лозата, се врши Брз основа на лабораториски наод 
во еден од овластените ветеринарно-дијагностички 
институти односно ветеринарно-дијагностички ста-
ници во земјата. 

Од закланите говеда поради туберкулоза задол-
жително се испраќа материјал за диференцирање 
на причинителите на туберкулозата. 

IV 
Евиденција за спроведување на мерките одре-

дени до оваа наредба се води по утврдените обрасци. 

Број 11—2440/3 
20 декември 1968 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Инж. Трајко Апостоловски, е. р. 

379. 
Врз основа на член 8 став 3 од Уредбата за при-

правничкиот стаж и стручните испити на работни-
ците^ во органите на управата („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/68), републичкиот секретар за право-
судство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПШТИОТ ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА НА СТРУЧ-
НИОТ ИСПИТ НА РАБОТНИЦИТЕ СО ВИСОКА, 
ВИША И СРЕДНА ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА ВО 

ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Општиот дел на програмата на стручниот испит 

на работниците со висока и виша школска подго-
товка во органите на управата опфаќа: 

1. Уставен систем на СФРЈ; 
2. Управна постапка и управни спорови; 
3. Права и должности од работните односи; 
4. Основни права од социјалното осигурување; 
5. Финансирање на општествено-политичките 

заедници и органите на управата; 
6. Општи прописи за работните организации. 

Член 2 
Општиот дел на програмата на стручниот испит 

на работниците со средна школска подготовка во 
органите на управата опфаќа: 

1. Општествено-политичко уредување на С Ф Р Ј ; 
2. Основни одредби на управната постапка; 
3. Основни права и должности од работните од-

носи; 
4. Основни права од социјалното осигурување; 
5. Средства за работа на органите на управата. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 08-1057/1 
26 декември 1968 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
Таип Таипи, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24.УИ.1968 година, страна 314, реден број 2, е запи-
шана промената на досегашниот в.д. директор на 
Претпријатието градски водовод од Струмица, Але-
ко Каракашев. За директор е назначен инж., агр. 
Никола Хаџикотаров. 

Промената на директорот на претпријатието е 
запишана во регистарот врз основа одлуката бр. 
02-492/1 од 10.УИ.1Ѕ68 година на работничкиот совет 
на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. 
бр. 379/68. (1845) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1135, страна 709, книга V, е запишано след-
ното: „Скопје-промет" — претпријатие за промет и 
услуги во прометот на големо и мало — Скопје е 
конституира^ на З.Х1.1967 година, согласно запис-
никот од одржаната седница на З.Х1.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1142 од 5.ХП.1967 година. (251) 
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СООПШТЕНИЕ 
Трговското претпријатие „Кавадарско Поле" — 

Скопје ја известува јавноста дека неговите долу-
наведен претставници немаат право да вршат 
никакви службени работи во име и за сметка на 
претпријатието и тоа: 

1. Душко Бранковиќ од е. Криволак, полномош-
но бр. 10 од 25..ХП. 1967 година. 

2. Петар Томиќ од Пирот, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 15, на работа во Кичево, полномошно бр. 203 
од 12. УП. 1968 година. 

3. Пејиќ Љубивоје, ул. „Радних Бригада" бр. 
3/5 — Ниш, полномошно бр. 175 од 1. VI. 1968 година. 

4 Ибраим Халит Назив, ул. „Обиличева" бр. 8 
— Косовска Митровица, полномошно бр. 185 од 
5. VI. 1968 година. 

Нивните полномоштва издадени од страна на 
претпријатието се огласуваат за неважни. 

(8951) 

КОНКУРСИ 

— Еден асистент по предметот ПЕДИЈАТРИЈА 
— Двајца асистенти по предметот НЕУРОПСИ-

ХИЈАТРИЈА 
— Двајца асистенти по предметот ХИСТОЛО-

ГИЈА 

— Еден доцент по предметот ХИРУРГИЈА 

И 

— Еден библиотекар 
Кандидатите под точка I треба да достават 

молба, биографија и список на стручни трудови. 
Кандидатот под точка П треба да има завршено 

Филозофски факултет — група англиски. 
Конкурсот трае 20 дена по објавувањето. 
Молбите се доставуваат до Секретаријатот на 

Медицинскиот факултет, Скопје — Пошта 9, Скопје. 
(2228) 

Советот на факултетот на Природно-матема-
матичкиот факултет, Скопје, врз основа на чл. 
44, а во смисла на чл. 138 и 150 од Законот за 
високото школство на СРМ> распишува 

К О Н К У Р С 

за избор на ден асистент при Физичкиот 
институт, 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот 
на факултетот. Кон пријавата се приложува ди-
плома за завршена високошколска настава, куса 
биографија и список на научни трудови, со по 
еден примерок од истите доколку такви има. 

Посебен услов на конкурсот е познавање на 
еден странски јазик (англиски, француски, гер-
мански или руски), што ќе докажат кандидатите 
со уверение од соодветните катедри при Фило-
зофскиот факултет — Скопје. Уверението се под-
несува заедно со пријавата на конкурсот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Конкурсната комисија при установата „Управа 
за водовод и канализација" — Струга 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното 
на установата 

УСЛОВИ: 

место ДИРЕКТОР 

Врз основа чл. 44 точка 10 од Законот за ви-
сокото школство во СРМ, Советот на Медицинскиот 
факултет на Универзитетот во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места на Ме-
дицинскиот факултет: 

1. кандидатите да имаат завршено, високо обра-
зование — инженер ХИДРОСМЕР, 

2. да не се осудувани за кривично дело, со-
гласно чл. 55 од Законот за претпријатијата, и 

3. со судска одлука да не им е забрането врше-
ње должност — директор. 

Покрај молбата кандидатите треба да поднесат 
и тоа: доказ за завршена висока школа — инженер 
ХИДРОСМЕР — диплома, извод на родените и 
куса биографија. 

Некомплетираните документи комисијата нема 
да ги зема во разгледување. 

Личен доход по правилникот на установата. На 
кандидатите вон од седиштето на установата стан 
не се обезбедува како ни патни и селидбени тро-
шоци. 

Молбите како и сите барани документи да се 
достават на адреса „УПРАВА ЗА ВОДОВОД И КА-
НАЛИЗАЦИЈА" — Струга, пошт. фах, бр. 58, 
Струга. 

Конкурсот трае 20 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА. (2227) 

Еден стручен соработник по предметот ПА-
ТОФИЗИОЛОГИЈА 
Еден асистент по предметот СУДСКА МЕДИ-
ЦИНА 
Еден асистент по предметот ФАРМАКОЛО-
ГИЈА 
Еден асистент по предметот ФИЗИОЛОГИЈА 
Еден асистент по предметот БИОХЕМИЈА 
Еден асистент по предметот СТОМАТОХИ-
РУРГИЈА 
Еден асистент по предметот ИНТЕРНА МЕ-
ДИЦИНА 
Еден асистент по предметот ИНФЕКТИВНИ 
БОЛЕСТИ 
Двајца асистент по џредметот ГИНЕКОЛО-
ГИЈА СО АКУШЕРСТВО 

СОДРЖИНА 
Страна 

148^ 

349.) 

Закон за изменување на Законот за во-
ведување на републички додатен данок 
на промет на стоки на мало — — — 
Закон за студентски центри — — — 
Закон за условите и начинот на кој на 
здравствените установи ќе им се дава 
надоместок за извршените здравствени 
услуги на странци — — — — — — 
Закон за определување стопата на при-
донесот за изградба на станови за учес-
ниците во Народноослободителната војна 
и за начинот и условите за користење на 
средствата од придонесот — — — — 

721 
721 

723 

723 
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724 
726 

736 

736 

Закон за уредување и одржување на 
зелените површини — — — — — 

> Закон за рибарство — — — — — 
> Резолуција за основите на економската 
политика за развојот на СР Македонија 
во 1969 година — — — — — — — 

353. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за дополнување на Одлуката за 
отопите на додатниот придонес за ин-
валидско и пензиско осигурување за 
покривање на зголемените обврски на 
инвалидското и пензиското осигурување 
поради сметањето на стажот на осигу-
рувањето со зголемено траење и нама-
лувањето на старосната граница за 1968 
година — — — — — — — — —• 

354. Одлука за дополнување на Одлуката за 
стопите на додатниот придонес за инва-
лидско и пензиско осигурување за по-
кривање на зголемените обврски на ин-
валидското и пензиското осигурување 
поради сметањето на стажот на осигу-
рувањето со наголемено траење и смалу-
вањето на старосната граница за 1968 
година — — — — — — — — — 

355. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за отопите на додатниот придонес 
за покривање на зголемените обврски 
на инвалидското и пензиското осигуру-
вање што настануваат поради сметањето 
на стажот на осигурувањето со зголе-
мено траење и намалувањето на старос-
ната граница за 1989 година — — — 737 

356. Одлука за отопите на додатниот придо-
нес за покривање на зголемените обвр-
ски на инвалидското и пензиското оси-
гурување што настануваат поради сме-
тањето на стажот на осигурувањето со 
зголемено траење и смалувањето на ста-
росната граница за 1969 година — — 

357. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за отопите на додатниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување 
за покривање на зголемените трошоци 
на инвалидското осигурување што про-
излегуваат од поголема опасност од не-
среќа на работа или заболување од про-
фесионална болест за 1969 година — — 

358. Одлука за отопите на додатниот придо-
нес за инвалидско и пензиско осигуру-

' вање за покривање на зголемените тро-
шоци на инвалидското осигурување кои 
произлегуваат од поголема опасност од 
несреќа на работа или од заболување од 
професионална болест за 1969 година — 

359. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за отопите на додатниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување 

- за покривање на трошоците на инвалид-
ското осигурување што го надминуваат 
определениот просек на трошоците на 
тоа осигурување за 1969 година — — 

360. Одлука за отопите на додатниот придо-
нес за инвалидско и пензиско осигуру-
вање за покривање на трошоците за ин-
валидското осигурување што го надми-
нуваат определениот просек на трошо-
ците на тоа осигурување за 1969 година 

361. Одлука за давање согласност на Одлу-
к а т а за плаќање придонеси за социјално 
осигурување за одделни категории оси-
гуреници — — — — — — — — 

737 

737 

738 

739 

740 

742 

743 

— 744 

744 

362. Одлука за плаќање придонеси за соци-
јално осигурување за одделни катего-
рии осигуреници — — — 742 

363. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за измени на Одлуката за основи-
ците и постојаните износи на придоне-
сите за социјално осигурување на од-
редени категории лица вон работен однос 
осигурени по прописите за социјално 
осигурување — — — — 

364. Одлука за измени на Одлуката за осно-
виците и постојаните износи на придоне-
сите за социјално осигурување на одре-
дени категории лица вон работен однос 
осигурени по прописите за социјално 
осигурување — — — — — 

365. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за стопата на основниот придонес 
за инвалидско и пензиско осигурување 
за 1969 година — — — — — 

366/ Одлука за стопата на основниот придо-
нес за инвалидско и пензиско осигуру-

( вање за 1969 година — — — — — 
367^ Одлука за намената на ^распределе-

ните средства за санирање и изградба 
на нестопански дејности — — — — 744 

368/ Одлука за определување евиденција на 
цени за користење на радиодифузни 
емисии — — — — — — — — 745 

369. Решение за престанување на функци-
јата на членови и именување членови на 
Советот на Педагошката академија во 
Штип — — — — — — — — — 745 

370. Решение за престанување на функци-
јата на членови и именување членови 
на Советот на Медицинскиот факултет 
во Скопје — — — — — — — — 745 

371. Решение за престанување на функци-
јата на членови и именување членови на 
Советот на Вишата школа за социјални 
работници во Скопје — — — — — 745 

372. Решение за престанување на функци-
јата на членови и именување членови на 
Советот на Економскиот факултет во 
Скопје —- — — — — — — — — 746 

373. Решение за престанување на функци-
' јата на членови и именување членови на 

Советот на Природно-математичкиот фа-
култет во Скопје — — — — — — 746 

374. Решение за престанување на функци-
' јата на членови и именување членови на 

Советот на Архитектонско-градежниот 
факултет во Скопје — — — — — 746 

375. Решение за престанување на функци-
јата на членови и именување членови на 
Советот на Педагошката академија во 
Скопје — — — — — — — — — 747 

376./ Решение за престанување на функцијата 
на членови и именување членови на Со-
ветот на Правниот факултет во Скопје 747 

377./ Решение за именување управител на На-
водниот театар во Скопје — — — — 747 

^378>>Наредба за преземање мерки за зашти-
та на добитокот од заразните болести во 
1969 година — — — — — — — — 747 

^79.) Правилник за општиот дел на програма-
та на стручниот испит на работниците 
со висока, виша и средна школска под-
готовка во органите на управата — — 750 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник 
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