
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 23 декември 1977 
С к о п ј е 

Број 44 Год. ХХХIII 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
22 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

593. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУ-

ЏЕТ ЗА 1978 ГОДИНА 

Се прогласува Републичкиот буџет за 1978 го-
дина, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 
декември 1977 година. 

Бр. 06-3151 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ ЗА 1978 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Вкупните приходи на Републичкиот буџет за 

1978 година изнесуваат 3.688.809.000 динари. 
Приходите од претходниот став се формираат од 

следниве извори: 

1) изворни приходи во 
износ од 

2) други приходи во из-
нос од 

3) дополнителни средства 
од Федерацијата во 
износ од 

2.506.000.000 динари 

44.000.000 

1.138.809.000 

Член 2 
Во постојаната резерва на СР Македонија се 

издвојуваат 19.777,000 динари согласно со член 3 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет 
за 1978 година. 

Член 3 
Приходите по извори и видови и расходите по 

основни намени се утврдуваат со Билансот за при-
ходите и расходите на Републичкиот буџет за 1978 
година во следниве износи: 

Б И Л А Н С 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1978 ГОДИНА 

I. П Р И Х О Д И 

1 2 3 4 

1. ДАНОК НА ДОХОД И ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

11 
12 

13 

Данок на доход 
Данок од личен доход од продолжена работа и од работа на 
пензионери 
Данок од личен доход од земјоделска дејност 

340.000.000 

30.000.000 
60.000.000 430.000.000 

2. ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ И НА ПРИХО-
ДИ ОД ИМОТ 

21 
22 

Основен данок на промет на производи 
Посебен републички данок на промет на производи 

1.400.000.000 
630.000.000 2.030.000.000 

34 
3. ТАКСИ 
Такса на вода 13.000.000 13.000.000 

4. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ И ПАРИЧНИ 
КАЗНИ 

51 Парични казни 33.000.000 



Стр. 962 - Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 23 декември 1977 

1 2 3 4 

5. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ ПРИХОДИ 

61 
62 
63 

Приходи на органите на управата 
Приходи од камата на Народната банка на Македонија 
Други приходи 

6. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ЗАЕДНИЦИ 

4.000.000 
30.000.000 
10.000.000 77.000.000 

73 Дополнителни средства од Федерацијата 1.138.809.000 1.138.809.000 
ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД 
(видови од 1 до 6) 3.688.809.000 3.688.809.000 

И. Р А С X О Д И 

се Д 
л 
ѕ И 3 Н О С 
л н О (и а ѕ М о 

РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 
на основната намена на дејноста 

1 2 3 4 

01— 
01— 

-1 
-2 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ; НА ОПШТЕСТВЕНО-ПО-
ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Средства за работната заедница 
Средства за функцијата на органот 

290.831.000 
511.885.000 802.716.000 

ВКУПНО 01: 802.716.000 

03 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ 

Средства распоредени за финансирање на општествено-по-
литичките организации и на здруженијата на граѓани 121.686.000 121.686.000 

ВКУПНО 03: 121.686.000 

04— 
04— 

-1 
-2 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
Средства за тековни вложувања 
Амортизација 

200.242.000 
10.928.000 211.170.000 

ВКУПНО 04: 211.170.000 

05 
05 - ДЕЈНОСТ Н А ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 
Средства распоредени за образование и воспитување 26.180.000 26.180.000 

ВКУПНО 05: 26.180.000 

06 Средства распоредени за научна дејност 6.280.000 6.280.000 
ВКУПНО 06: 6.280.000 

07 
07 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени за културно-просветна дејност 11.014.000 11.014.000 

ВКУПНО 07: 11.014.000 

08 
08 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
Средства распоредени за социјални грижи 142.140.000 142.140.000 

ВКУПНО 08: 142.140.000 

09 
09 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Средства распоредени за здравствена заштита 88.980.000 88.980.000 

ВКУПНО 09: 88.980.000 

12 

12 - ПРИДОНЕСИ НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОПШТЕСТ-
ВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

Придонес за финансирање на потребите на Федерацијата 1.164.301.000 1.164.301.000 
ВКУПНО 12: 1.164.301.000 

14— 
14— 

-1 
-2 

14 - . ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

Општи дополнителни средства 
Наменски дополнителни средства 

546.832.000 
245.000.000 791.832.000 

ВКУПНО 14: 791.832.000 
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16—2 

18—4 
18—5 

16 - . И Н Т Е Р В Е Н Ц И И ВО СТОПАНСТВОТО 
Средства за компензации, премии, регреси и надоместоци 

В К У П Н О 16: 
259.000.000 

17 - ТЕКОВНА Б У Џ Е Т С К А Р Е З Е Р В А И О Б В Р С К И ОД 
П О Р А Н Е Ш Н И ГОДИНИ 

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

В К У П Н О 17: 

11.193.000 
1.620.000 

18 - КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И И З Д В О Е Н И СРЕДСТВА 

Постојана резерва на СР Македонија 
Отплата на кредити 

В К У П Н О 18: 

19.777.000 
30.920.000 

В К У П Н О РАСПОРЕДЕНИ П Р И Х О Д И (01 до 18) 

259.000.000 
259.000.000 

12.813.000 
12.813.000 

50.697.000 
50.697.000 

3.688.809.000 

И. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Ч л е н 4 
Расходите и с к а ж а н и во Билансот на приходите и расходите на Републичкиот буџет за 1978 

година се распределуваат по носители, корисници и поблиски намени, и тоа: 
РАЗДЕЛ 1 - СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

1 01—1 Лични доходи за работната заедница 
2 01—2 Лични примања на избраните и именуваните лица 
3 01—2 Материјални расходи 
4 01—2 П а у ш а л и на делегати 
5 01—2 Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните 

лица на Собранието на СРМ 
6 01—2 Придонес за комунално уредување на градежното зем-

јиште 
7 01—2 Трошоци за републички избори на делегати 
8 01—2 Трошоци за директни и специјални телефони 
9 01—2 Печатење на стенографски белешки 

10 01—2 Трошоци за приеми и пречеци 
11 01—2 Трошоци за о д р ж у в а њ е на патнички возила 
12 01—2 Трошоци за декорација на зградата за д р ж а в н и праз -

ници 
13 01—2 Трошоци за преведување на албански ј а з и к 
14 01—2 Трошоци за надворешни лица кои што учествуваат во 

работата на телата на Собранието 
15 01—2 Трошоци за издавање и испраќање на „Делегатски 

информатор" 
16 01—2 Стручна литература 

04 - НЕСТОПАНСКИ И Н В Е С Т И Ц И И 

17 04—1 З а набавка на опрема, адаптација и реконструкција 
на работните простории 

18 04—1 Опрема на печатницата 
19 04—1 Парно греење 
20 04—2 Амортизација 

ВКУПНО Р А З Д Е Л 1 
(позиции од 1 до 20) 

14.878.000 
15.500.000 

1.750.000 
2.940.000 

2.000.000 

1.250.000 
2.000.000 

540.000 
300.000 
600.000 
330.000 

70.000 
50.000 

300.000 

2.500.000 
300.000 

2.000.000 
500.000 

1.900.000 
645.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л О Т 

З а работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

14.878.000 
35.475.000 

45.308.000 

5.045.000 

50.353.000 

В К У П Н О : 50.353.000 
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1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 2 - ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ СТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

21 01—1 Лични доходи во работната заедница 2.442.000 
22 01—2 Лични доходи на избраните и именуваните лица 2.800.000 
23 01—2 Материјални расходи 240.000 
24 01—2 Патни, дневни и селидбени трошоци за избраните и 

150.000 именуваните лица 150.000 
25 01—2 Трошоци за директни и специјални телефони 150.000 
26 01—2 Трошоци за стенографски белешки и магнетофонски 

снимки 50.000 
27 01—2 Трошоци за приеми и пречеци 300.000 
28 01—2 Трошоци за Републичкиот совет за односи со странство 

и Републичкиот совет за заштита на поредокот 100.000 6.232.000 

04 - НЕСТО ЛАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

29 04—1 За набавка на опрема 400.000 400.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 
(позиции од 21 до 29) 6.632.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 2.442.000 
За функцијата на органот 4.190.000 

ВКУПНО: 6.632.000 

РАЗДЕЛ 3 - СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

30 01—1 Лични доходи за работната заедница 106.000 
31 01—2 Лични примања на избраните и именуваните лица 4.120.000 
32 01—2 Материјални расходи 80.000 
33 01—2 Паушали на членовите на Советот 230.000 
34 01—2 Патни и дневни трошоци за избраните во Советот 50.000 
35 01—2 Трошоци за директни и специјални телефони 30.000 
36 01—2 Трошоци за приеми и пречеци 80.000 4.696.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

37 04—1 За набавка на опрема, одржување и реконструкција 
на просториите 70.000 70.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 
(позиции од 30 до 37) 4.766.000 

РЕК АПИТУ Л АЦИ Ј А НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 106.000 
За функцијата на органот 4.660.000 

ВКУПНО: 4.766.000 

РАЗДЕЛ 4 - ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕ-
ДОНИЈА 

ГЛАВА 1 - ИЗВРШЕН СОВЕТ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

38 01-- 1 Лични доходи за работната заедница 18.989.000 
39 01-- 2 Лични примања на избраните лица од Собранието на 

СРМ и на именуваните од Извршниот совет 15.600.000 
40 01-- 2 Материјални расходи 1.200.000 
41 01-- 2 Трошоци за директни и специјални телефони 550.000 
42 01-- 2 Патни и дневни трошоци на избраните и именувани-

1.600.000 те лица и на лицата што ги опслужуваат 1.600.000 
43 01-- 2 Надоместок за надворешни соработници 250.000 
44 01-- 2 Трошоци за прием и пречеци 1.200.000 
45 01-- 2 Материјални трошоци на Републичкиот центар за 

400.000 известување и тревожење 400.000 
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46 

47 

48 

49 

50 

51 

01—2 Материјални трошоци за работа на Републичкиот со-
вет за општествено уредување и разво ј и на Репуб-
личкиот совет за стопански разво ј и економска по-
литика 

01—2 Трошоци за набавка на стручна литература, весници 
и списанија 

01—2 Трошоци за хигиенско-техничка заштита и набавка 
на облека 

01—2 Трошоци за о д р ж у в а њ е на објектите за потребите на 
Републиката 

04 - Н Е С Т О П А Н С К И И Н В Е С Т И Ц И И 

04—1 З а набавка на опрема на републичките органи на уп -
равата и за амортизација 

04—1 За набавка на опрема за објектите за потребите на 
Републиката и за инвестиционо о д р ж у в а њ е на об јек-
тите и на превозните средства 
В К У П Н О ГЛАВА 1 
(позиции од 38 до 51) 

200.000 

200.000 

300.000 

7.000.000 

2.500.000 

4Л300.000 

47.589.000 

6.500.000 

53.989.000 

60 
61 
62 
63 

ГЛАВА 2 - СЕКРЕТАРИЈАТ 
СТРАНСТВО 

З А ОДНОСИ СО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ Н А ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

52 01—1 Лични доходи за работната заедница 
53 01—2 Лични примања на именуваните лица 
54 01—2 Материјални расходи 
55 01—2 Трошоци за пречек на гости 
56 01—2 Трошоци за погранични средби 
57 01—2 Патни и дневни трошоци во странство 
58 01—2 Трошоци за весници и списанија за Танјугов сервис 
59 01—2 З а стручно усовршување, семинари и советувања 

01—1 
01—2 
01—2 
01—2 

64 04—2 

В К У П Н О ГЛАВА 2 
(позиции од 52 до 59) 

ГЛАВА 3 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРА-
ШАЊА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

Лични доходи за работната заедница 
Лични примања на именуваните лица 
Материјални расходи 
Трошоци за подготвување кадри за работа во со јуз -
ната управа и ССРН 

04 - Н Е С Т О П А Н С К И И Н В Е С Т И Ц И И 

Амортизација 
В К У П Н О ГЛАВА 3 
(позиции од 60 до 64) 

2.963.000 
1.970.000 

380.000 
80.000 

700.000 
167.000 
70.000 
60.000 

878.000 
618.000 
140.000 

1.200.000 

20.000 

6.390.000 

6.390.000 

2.836.000 

20.000 

2.856.000 

65 01—1 
66 01—2 
67 01—2 
68 01—2 

ГЛАВА 4 - БИРО З А ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПИЕТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

Лични доходи за работната заедница 
Лични примања на именуваните лица 
Матери јални расходи 
Патни и други трошоци за странки 

В К У П Н О ГЛАВА 4 
(позиции од 65 до 68) 

758.000 
593.000 
130.000 
20.000 1.501.000 

1.501.000 

69 08 

ГЛАВА 5 - СОВЕТ З А ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА 

08 - С О Ц И Ј А Л Н И Г Р И Ж И 

Социјални помошти на повратници Македонци од Еге ј -
скиот дел на Македонија 4.000.000 4.000.000 
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04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

70 04—1 За откуп и изградба на станови за Македонците од 
Егејскиот дел на Македонија и други повратници ^ „ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 10.000.000 

ВКУПНО ГЛАВА 5 
(позиции од 69 до 7 0 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 14.000.000 

ГЛАВА 6 - УРЕД ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

71 01—1 Лични доходи за работната заедница 674.000 
72 01—2 Материјални расходи 100.000 
73 01—2 Акции, проекти и студии 200.000 974.000 

ВКУПНО ГЛАВА 6 

(позиции од 71 до 7 3 ) ^ ^ ^ ^ ^ „ „ 974.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 

(позиции од 38 до 73) ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ 79.710.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 24.262.000 
За функцијата на органот 55.448.000 ^ ^ ^ ^ ВКУПНО: 79.710.000 

РАЗДЕЛ 5 - УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

74 01—1 Лични доходи за работната заедница 1.782.000 
75 01-—2 Лични примања на претседателот и судиите 1.803.000 
76 01—2 Материјални расходи 200.000 
77 01—2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 7 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ 4 . 4 8 5 . 0 0 0 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

78 04—1 Опрема 100.000 
79 04—2 Средства за амортизација 22.000 ^ ^ ^ ^ 1 2 2 . 0 0 0 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 

(позиции од 74 до 7 9 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ 4,607.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 1.782.000 
За функцијата на органот 2.825.000 

ВКУПНО: 4.607.000 

РАЗДЕЛ 6 - МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И 
УМЕТНОСТИТЕ 

06 - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

80 06 Лични доходи за работната заедница 3.429.000 
81 06 Надоместок на академици и на административниот 

секретар 1.600.000 
82 06 Материјални расходи 550.000 
83 06 За набавка на книги и списанија 550.000 
84 06 За студии и истражувања 300.000 
85 06 Трошоци за приеми и пречеци 80.000 
86 06 Симпозиуми, советувања и собири во земјата 70.000 
87 06 Симпозиуми, советувања и собири во странство 220.000 
88 06 Совет на академиите 100.000 
89 06 За издавачка дејност 

микрофилмува-
500.000 

90 06 Откуп на ракописи, архивска граѓа и микрофилмува-
200.000 ње на ретки и старопечатени книги 200.000 

91 06 Откуп на уметнички дела 60.000 
92 06 Одржување на научни собири 120.000 7.779.000 
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04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

93 04—1 Трошоци во врска со одржување на зградата и инвен- 1.400.000 
тарот 

94 0 4 - 2 Амортизација 380.000 1.780.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 
(позиции од 80 до 9 4 ) ^ ^ ^ ^ ^ „ - - - - - - - 9.559.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 3.429.000 
За функцијата на органот 6.130.000 

ВКУПНО: 9.559.000 

РАЗДЕЛ 7 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОД-
БРАНА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

95 01—1 Лични доходи за работната заедница 3.026.000 
96 01—2 Материјални расходи 650.000 
97 01—2 За посебни намени ^ ^ ^ „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 . 6 7 6 . 0 0 0 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

98 04—2 Амортизација 20.000 20.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 
(позиции од 95 до 9 8 ) ^ ^ ^ „ ^ ^ ^ ^ - - - - - - - - - 6 . 6 9 6 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 3.026.000 
За функцијата на органот 3.670.000 

ВКУПНО: 6.696.000 

РАЗДЕЛ 8 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

99 01—1 Лични доходи за работната заедница 106.638.000 
100 01—2 Лични примања на именуваните лица 1.610.000 
101 01—2 Материјални расходи 14.000.000 
102 01—2 Совет за безбедност на сообраќајот 500.000 
103 01—2 За назначување и опремување нови работници во 

РСВР и во општинските органи за внатрешни работи 8.000.000 
104 01—2 За посебни намени ^ ^ ^ 36.000.000^^^^ 166.748.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

105 04—1 За набавка на опрема и други потреби од Програмата 20.000.000 
106 04—1 Државни врски 6.000.000 
107 04—1 За станови на работници во РСВР 7.000.000 
108 04—2 Амортизација 8-200.000 41.200.000 

05 - ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУ-
ВАЊЕ 

109 05 Трошоци за Центарот за образование на кадри за 
безбедност и општествена самозаштита 25.000.000 ^ ^ 25.000.000 

14—2 НАМЕНСКИ СРЕДСТВА 
ПО 14—2 Наменски средства за милицијата во општините „„„245.000.000 ^ 245.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 

(позиции од 99 до 110) 477.948.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 106.638.000 
За функцијата но органот ^ 371.310.000 ВКУПНО: 477.948.000 
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РАЗДЕЛ 9 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОВОСУДСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

111 01—1 Лични доходи за работната заедница 3.051.000 
112 01—2 Лични примања на именуваните лица 525.000 
113 01—2 Материјални расходи 350.000 
114 01—2 Надоместок на лицата за неоправдано поминато вре-

ме во притвор и истражен затвор 600.000 
115 01—2 Надоместок за издршка на осудени и притворени лица 

во Републиката и надвор од неа и други трошоци 1.450.000 
116 01—2 Надоместок на комисии за правосудни испити и испи-

ти за судиите за прекршоци 320.000 
117 01—2 Трошоци за законодавна дејност и прирачник за суд-

ски поротници 200.000 
118 01—2 Надоместок на трошоците за судско-медицински веш-

тачења 200.000 
119 01—2 Републички завод за судски вештачења 1.500.000 8.196.000 

05 - ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУ-
ВАЊЕ 

120 05 Трошоци за стручни советувања 400.000 400.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 
(позиции од 111 до 120) 8.596.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 3.051.000 
За функцијата на органот 5.545.000 

ВКУПНО: 8.596.000 

РАЗДЕЛ 10 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТ-
ВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

121 01—1 Лични доходи за работната заедница 2.169.000 
122 01—2 Лични примања на именуваните лица 692.000 
123 01—2 Материјални расходи 270.000 124 01—2 Трошоци околу усогласувањето на републичкото зако-

270.000 

нодавство 50.000 3.181.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 
(позиции од 121 до 124) 3.181.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 2.169.000 
За функцијата на органот 1.012.000 

ВКУПНО: 3.181.000 

РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

125 01—1 Лични доходи за работната заедница 2.470.000 
126 01—2 Лични примања на именуваните лица 835.000 
127 01—2 Материјални расходи 440.000 
128 01—2 Материјални трошоци за Републичкиот фонд за сти-

50.000 мулирање на талентираноста на младите 50.000 
129 01—2 Трошоци за комисии 50.000 
130 01—2 Учество во финансирањето на публикации од сојузен 

карактер 120.000 
131 01—2 За печатење на студија 50.000 
132 01—2 За учество во финансирањето на издавање учебници 

за основно образование на возрасните 1.200.000 5.215.000 

05 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

133 05 Учество во намирување на трошоците за школување 
на децата на нашите сонародници во странство ^ ^ - б П О М О 6 0 0 . 0 0 0 
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06 - Н А У Ч Н А ДЕЈНОСТ 
134 06 Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во 

Скопје 1.680.000 
135 06 Педагошки совет 100.000 

1.880.000 136 06 Награди на ученици и студенти 100.000 1.880.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 

(позиции од 125 до 136) ^ ^ - - - - - 7 . 6 9 5 . 0 0 0 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 2.470.000 
За ф у н к ц и ј а т а на органот ^ ^ ^ ^ ^ 5 . 2 2 5 . 0 0 0 ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ В К У П Н О ; 7.695.000 

РАЗДЕЛ 12 —РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО" 
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

137 01—1 Лични доходи за работната заедница 
138 01—2 Лични примања на именуваните лица 
139 01—2 Материјални расходи 
140 01—2 Трошоци за о д р ж у в а њ е на меморијални музеи 
141 01—2 Надоместок за работа на комисии и на надворешни 

соработници 

1.152.000 
690.000 
250.000 
100.000 

100.000 2.292.000 

142 

143 
144 
145 
146 
147 

148 

04—1 

07 
07 
07 
07 
07 

08 

04 - НЕСТОПАНСКА И Н В Е С Т И Ц И И 
Учество во изградба на спомен-домот на културата во 
с. Разловци — Делчевско 

07 - К У Л Т У Р Н О - П Р О С В Е Т Н А ДЕЈНОСТ 

Специјализации и усовршување во странство 
Трошоци за микрофилмување на историска граѓа 
Награди „11 Октомври" 
Награди „Климент Охридски" 
Дејност на Републичкиот завод за заштита на споме-
ници на културата 

08 - СОЦИЈАЛНИ Г Р И Ж И 
Социјално осигурување на самостојни уметници 
В К У П Н О РАЗДЕЛ 12 
(позиции од 137 до 148) 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л О Т 
З а работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

В К У П Н О : 

2.000.000 

904.000 
250.000 
350.000 
150.000 

300.000 

255.000 

1.152.000 
5.349.000 

2.000.000 

1.954.000 

255.000 

6.501.000 

6.501.000 

РАЗДЕЛ 13 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОП1ПТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

149 01—1 Лични доходи за работната заедница 
150 01—2 Лични примања на именуваните лица 
151 01—2 Материјални расходи 
152 01—2 Трошоци за издавачка дејност 
153 01—2 Трошоци за одделни радиоемисии и програми на 

странски ј азици и на јазиците на народностите во СРМ 
154 01—2 Трошоци за испраќање македонски весници и книги 

во странство 
155 01—2 Трошоци за испраќање во странство на грамофонски 

плочи, магнетофонски ленти, фотоизложби, к о л о р сл а ј -
дови, документарни филмови, носии, музички инстру-
менти, честитки и др. 

156 01—2 Трошоци за престој на странски и домашни новинари, 
публицисти и делегати и за специјализации 

157 01—2 Трошоци за набавка на весници, списанија и книги за 
документација и за Танјуговиот сервис 

158 01—2 Трошоци за фотолабораториски материјал 
159 01—2 Трошоци за информативна и културно-забавна дејност 

меѓу наши работници на привремена работа во стран-
ство 

1.920.000 
645.000 
250.000 

1.700.000 

3.500.000 

2.400.000 

400.000 

400.000 

450.000 
60.000 

2.000.000 
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160 01—2 

161 01—2 

Трошоци за издавање на списанието „Македонска р е -
в и ј а " 
Награда „Мито Хаџивасилев — Јасмин" 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 13 
(позиции од 149 до 161) ^ ^ „ 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 

З а работната заедница 
З а ф у н к ц и ј а т а на органот 

В К У П Н О : 

РАЗДЕЛ 14 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ З А ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ Н А О П Ш Т Е С Т В Е Н О -
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

162 
163 
164 
165 
166 

167 
168 
169 
170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 
179 

180 
181 
182 
183 

184 

185 
186 
187 

188 

01—1 
01—2 
01—2 
01—2 
01—2 

01—2 
01—2 
01—2 
01—2 

0 1 — 2 

01—2 

04—2 

08 

08 

08 

08 

08 
08 

09 
09 
09 
09 

09 

09 
09 
09 

09 

Лични доходи за работната заедница 
Лични примања на именуваните лица 
Матери јални расходи 
Трошоци за потребите на народната одбрана 
Трошоци за користење и о д р ж у в а њ е на работните 
простории 
Трошоци за санитарна инспекција 
Надоместок за второстепени комисии 
Надоместок на трошоците во врска со стручен надзор 
Надоместок за стручни испити за здравствените р а -
ботници и за специјалистички испити 
Трошоци за спроведување на Акционата програма за 
подобрување на санитетско-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во СР Македонија 
Патни и дневни трошоци за финансиска ревизи ја 

04 - Н Е С Т О П А Н С К А И Н В Е С Т И Ц И И 

Амортизација 

08 - С О Ц И Ј А Л Н И Г Р И Ж И 

Трошоци за транспорт на храна од меѓународна помош 
и за соработка со меѓународни организации и институ-
ции во земјата 
Средства за реализаци ја на Законот за цивилните 
инвалиди од војната 
Средства за реализаци ја на Законот за заштита на 
семејствата чи ј хранител е на з адолжителна воена 
служба 
Финансирање на одделни облици на инвалидската 
заштита 
Материјално обезбедување на учесниците во Н О В 
Б о р е ч к и додаток 

09 - ЗДРАВСТВЕНА З А Ш Т И Т А 

Трошоци за набавка на изотопи 
Трошоци за анализи и суперанализи 
Б о л н и ч к и трошоци за душевни болни 
Трошоци за з адолжителни видови на здравствена з а ш -
тита на населението 
Трошоци за з адолжителна превентивна здравствена 
заштита 
Трошоци за здравствена заштита на странци 
Трошоци за здравствена заштита на учесници во НОВ 
Партиципација во спроведувањето на Програмата за 
намалување на високата смртност на доенчињата и 
малите деца 
Финансирање на Програмата за инвестициони в л о ж у -
вања во здравството 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 14 
(позиции од 162 до 188) ^ ^ „ ^ „ 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 

З а работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

550.000 
50.000 

1.920.000 
12.405.000 
14.325.000 

4.221.000 
1.764.000 

700.000 
200.000 

420.000 
140.000 
270.000 

1.150.000 

400.000 

6.500.000 
130.000 

70.000 

200.000 

6.000.000 

5.000.000 

60.000.000 
13.000.000 
4.000.000 

60.000 
220.000 

6.000.000 

32.500.000 

5.500.000 
100.000 

23.600.000 

7.000.000 

14.000.000 

4.221.000 
188.924.000 

14.325.000 

14.325.000 

15.895.000 

70.000 

88.200.000 

88.980.000 

193.145.000 

В К У П Н О : 193.145.000 
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РАЗДЕЛ 15 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

189 
190 
191 
192 0 

О
 о

 
о 

1 1—
' 

1 
1 

1 
1 

1 -1 
-2 
-2 
-2 

Лични доходи за работната заедница 
Лични примања на именуваните лица 
Материјални расходи 
Трошоци за инспекциските служби 

3.162.000 
1.600.000 

320.000 
120.000 5.202.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

193 04— -2 Амортизација 
12.000 12.000 

08 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

194 08 Пензиско осигурување на земјоделците 5.000.000 5.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 
(позиции од 189 до 194) 10.214.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 3.162.000 
За функцијата на органот 7.052.000 

ВКУПНО: 10.214.000 

РАЗДЕЛ 1 6 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

195 01-- 1 Лични доходи за работната заедница 7.219.000 
196 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 1.400.000 
197 01-- 2 Материјални расходи 550.000 
198 01--2 Надоместок за неправилно одземени имоти на коло-

н и с т и сточни поседи 80.000 
199 01-- 2 Надоместок за покривање на трошоците на Службата 

на општественото книговодство 750.000 
200 01-- 2 Средства за формирање нови органи и нови работ-

ни места 3.000.000 
201 01-- 2 За намирување на трошоците околу одржувањето на 

новите простории на републичките органи 1.800.000 
202 01-- 2 Средства за заедничка потрошувачка на републичките 

органи 14.000.000 
203 01-- 2 Средства за изработка на студии 300.000 
204 01-- 2 За валоризација на личните примања на именуваните 

и поставените лица 16.000.000 
205 01-- 2 Средства за додатно стимулирање на одделни профи-

ли на кадри 3.000.000 
206 01-- 2 Трошоци за Републичката комисија за испитување 

потеклото на имотот 50.000 
207 01-- 2 Трошоци за меѓународна соработка 100.000 
208 01-- 2 Учество за финансирањето на потребите на Задруж-

ниот сојуз на Македонија 2.500.000 
209 01-- 2 За печатење обрасци 220.000 
210 01-- 2 Средства за општонародна одбрана 140.000.000 
211 01-- 2 Учество во Фондот на солидарноста со неразвиените 

25.000.000 земји и земјите во развој 25.000.000 

04 - НЕСТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИИ 

212 04—1 За изградба и опремување на објекти што се од општ 
интерес на Републиката 120.000.000 

213 04—3 Учество во изградбата на платформата за културниот 
центар во Скопје 19.000.000 139.000.000 

08 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

214 08 Надоместок за исплата на повластени пензии, илин-
денски пензии и други надоместоци според републички 
прописи 30.000.000 30.000.000 

12 - ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

215 12—1 Придонес за намирување на потребите на Федера-
цијата 1.164.301.000 1.164.301.000 
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14 - ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

216 14—1 Општи дополнителни средства на општините 546.832.000 546.832.000 

16 - ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

217 16—2 Средства за регреси, премии и компензации 218.000.000 218.000.000 

17 - ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

218 17—1 Тековна буџетска резерва 11.193.000 
219 17—2 Обврски од поранешни години „1-500.000 12.693.000 

18 - КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 

220 18—4 Постојана резерва на СР Македонија 19.777.000 
221 18—5 За отплата на ануитети по користени кредити и з аеми^^^^^30 .000 .000 49.777.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 

(позиции од 195 до 2 2 1 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 . 3 7 6 . 5 7 2 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 7.219.000 
За функцијата на органот 2.369.353.000 

233 01-- 1 Лични доходи за работната заедница 441.000 
234 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 180.000 
235 01-- 2 Материјални расходи 

работни прос-
309.000 

236 01-- 2 Трошоци за користење и одржување на 
тории 

работни прос-
100.000 

237 01-- 2 Надоместок за надворешни соработници и за услуги од 
други 150.000 

238 01-- 2 Трошоци за лабораториски испитувања 
на стоки 

на квалитетот 
150.000 

239 01-- 2 Специјализации, стручно усовршување 
меѓународни комисии 

и учество во 
50.000 

240 01-- 2 Трошоци за приеми и пречеци 50.000 
241 01-- 2 Други посебни намени 50.000 

В К У П Н О : „ „ ^ ^ „ „ „ „ 2 . 3 7 6 . 5 7 2 . 0 0 0 ^ 

РАЗДЕЛ 17 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И 
ТРГОВИЈА 

ГЛАВА 1 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИН-
ДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

222 01—1 Лични доходи за работната заедница 4.207.000 
223 01—2 Лични примања на именуваните лица 2.182.000 
224 01—2 Материјални расходи 700.000 
225 01—2 Трошоци за инспекциските служби 400.000 
226 01—2 Трошоци за користење и одржување на работните 

простории 700.000 
227 01—2 Надоместок за надворешни соработници и за услуги 

од други 70.000 
228 01—2 Трошоци за лабораториско испитување на квалите-

тот на стоките во индустријата 30.000 
229 01—2 Трошоци за испитување на материјали, конструкции 

и опрема во градежната индустрија 20.000 
230 01—2 Специјализации, стручни усовршувања и учество во 

мешовити комисии 120.000 
231 01—2 Трошоци за приеми и пречеци на делегации „ 20.000 ^ ^ ^ ^ ^ 8 . 4 4 9 . 0 0 0 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

232 04—2 Амортизација „ 1 3 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 3 . 0 0 0 
ВКУПНО ГЛАВА 1 
(позиции од 222 до 2 3 2 ) ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ „ ^ ^ ^ ^ 8 . 4 6 2 . 0 0 0 

ГЛАВА 2 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТО-
КОВНИ РЕЗЕРВИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
НО Л ИТИ ЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1.480.000 
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04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

242 04—2 Амортизација 
ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 233 до 242) 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 
(позиции од 222 до 242) 

20.000 20.000 

1.500.000 

9.962.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 18 - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАКАЈ И 
ВРСКИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-

РЕК АПИТУ Л АЦИ Ј А НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 20 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
И ШУМАРСТВО 

4.648.000 
5.314.000 
9.962.000 

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

243 01—1 Лични доходи за работната заедница 1.624.000 
244 01—2 Лични примања на именуваните лица 1.234.000 
245 01—2 Материјални расходи 270.000 
246 01—2 Трошоци за инспекторските служби 320.000 
247 01—2 Трошоци за испитување на градежни материјали и 

7.000 конструкции 7.000 
248 01—2 Специјализации и стручни усовршувања 30.000 
249 01—2 Трошоци за учество во мешовити комисии 60.000 3.545.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 
(позиции од 243 до 249) 3.545.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 1.624.000 
За функцијата на органот 1.921.000 

ВКУПНО: 3.545.000 

РАЗДЕЛ 19 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

250 01—1 Лични доходи за работната заедница 2.061.000 
251 01—2 Лични примања на именуваните лица 660.000 
252 01—2 Материјални расходи 270.000 
253 01—2 Учество на меѓународни трговски преговори 100.000 
254 01—2 Специјализации, студиски патувања, симпозиуми и се-

минари во земјата и во странство 166.000 3.257.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 
(позиции од 250 до 254) 3.257.000 

2.061.000 
1.196.000 
3.257.000 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

255 01--1 Лични доходи за работната заедница 5.267.000 
256 01--2 Лични примања на именуваните лица 1.100.000 
257 01--2 Материјални расходи 750.000 
258 01--2 Материјални расходи на инспекциската служба 300 ООО 
259 01--2 Надоместок за уништување на штетен дивеч 100.000 
260 01-- 2 Трошоци на Комисијата за интегрална бонификација 

на реката Вардар 120.000 
261 01--2 Дијагностичко-прогностичка извештај на служба 120.000 
262 01--2 Финансирање на мерки за унапредување на коњарст-

вото 500.000 
263 01--2 Субвенции за затревување на ерозивни ораници и ме-

лиорирање на ливади 14.857.000 
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16 - И Н Т Е Р В Е Н Ц И И ВО СТОПАНСТВОТО 

264 

265 

266 
267 

16—2 

16—2 

16—2 
16—2 

268 16—2 

Финансирање на одделни мерки за превентива и спро-
ведување на прописи во областа на земјоделството, 
шумарството и ветеринарството и на трошоци за со-
работка со странство во овие области 
Р е ш а в а њ е на водостопански проблеми од посебно зна -
чење за Републиката и исполнување на меѓудржавни 
обврски 
Учество во финансирањето за националните паркови 
З а ф и н а н с и р а њ е на Програмата за унапредување на 
индивидуалното земјоделство 
З а ф и н а н с и р а њ е на водостопанската програма 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 20 
(позиции од 255 до 268) 

600.000 

1.000.000 
400.000 

19.000.000 
20.000.000 41.000.000 

55.857.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 

З а работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

В К У П Н О : 

5.267.000 
50.590.000 

РАЗДЕЛ 21 —РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД З А ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИ-
РАЊЕ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ Н А О П Ш Т Е С Т В Е Н О -
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

55.857.000 

269 01—1 Лични доходи за работната заедница 4.094.000 
270 01—2 Лични примања на именуваните лица 1.206.000 
271 01—2 Матери јални расходи 350.000 
272 01—2 Трошоци за меѓурепублички советувања и советувања 

во странство 50.000 
273 01—2 Елаборати и студии за подолгорочен развиток на од-

делни области и дејности 100.000 5.800.000 

04 - Н Е С Т О П А Н С К И И Н В Е С Т И Ц И И 

274 04—2 Амортизација 25.000 25.000 
В К У П Н О Р А З Д Е Л 21 
(позиции од 269 до 274) 5.825.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 

З а работната заедница 4.094.000 
З а ф у н к ц и ј а т а на органот 1.731.000 

В К У П Н О : 5.825.000 

РАЗДЕЛ 22 - РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ З А ТЕРИТОРИЈАЛНА 
ОДБРАНА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТ Е СТ ВЕ НО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

275 01—1 Лични доходи за работната заедница 
276 01—2 Матери јални расходи 
277 01—2 З а посебни намени 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 22 
(позиции од 275 до 277) 

3.490.000 
1.850.000 
9.000.000 14.340.000 

14.340.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 
З а работната заедница 
З а ф у н к ц и ј а т а на органот 

В К У П Н О : 

РАЗДЕЛ 23 - КОМИТЕТ З А ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ Н А ОПШТ Е СТ ВЕ НО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

3.490.000 
10.850.000 
14.340.000 

278 01-- 1 Лични доходи во редовната дејност 968.000 
279 01-- 2 Лични примања на именуваните лица 433.000 
280 01-- 2 Матери јални расходи 260.000 
281 01-- 2 Општа републичка туристичка пропаганда, акции од 

м а н и ф е с т а ц и о н и к а р а к т е р и партиципации 800.000 
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1 2 3 4 5 

282 01—2 Трошоци за одржување на бараките 300.000 2.761.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 
(позиции од 278 до 282) 2.761.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 968.000 
За функцијата на органот 1.793.000 

ВКУПНО: 2.761.000 

РАЗДЕЛ 24 - АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

283 01—1 Лични доходи за работната заедница 4.376.000 
284 01—2 Лични примања на именуваните лица 558 ООО 
285 01—2 Материјални расходи 1.720.000 
286 01—2 Заштитно микрофилмување на архивска граѓа 1.000.000 7.654.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

287 04—2 Амортизација 100.000 100.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 
(позиции од 283 до 287) 7.754.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 4.376.000 
За функцијата на органот 3.378000 

ВКУПНО: 7.754.000 

РАЗДЕЛ 25 — КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО" 
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

288 01—1 Лични доходи за работната заедница 1.07Ѕ ООО 
289 01—2 Лични примања на именуваните лица 578 ООО 
290 01—2 Материјални расходи 250.000 
291 01—2 Трошоци за советување, семинагси и посети 60 ООО 
292 01—2 Учество на сојузни и меѓународни натпревари 70.000 
293 01—2 Проучувања и истражувања во областа на физичката 

култура 300.000 2.336.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

294 04—1 Инвестиционо одржување на зградата 100 ООО 
295 04—2 Амортизација 10.000 110.000 

06 - НАУЧНА ДЕЈНОСТ 

296 06—1 Трошоци за изучување на националната историја на 
физичката култура 50.000 50.000 

07 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

297 07 Издавачка дејност 60.000 60.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 
(позиции од 288 до 297) 2.556.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 1.078.000 
За функцијата на органот 1.478.000 

ВКУПНО: 2.556.000 

РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, 
СТАНБЕНИ И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

298 01—1 Лични доходи за работната заедница 1.594.000 
299 01—2 Лични примања на именуваните лица 542.000 
300 01—2 Материјални расходи 300.000 
301 01—2 Трошоци за советувања и семинари во земјата и во 

странство 250.000 
302 01—2 Трошоци за комисии за давање мислење за локации 50.000 
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1 2 3 4 5 

303 01—2 Трошоци за литература за урбанистичко-просторно 
планирање 30.000 

304 01—2 Трошоци за студии 400.000 
305 01—2 Оцена на урбанистички планови 50.000 
306 01—2 Изработка на просторен план на Македонија 3.000.000 6.216.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 
(позиции од 298 до 306) 6.216.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 1.594.000 
За функцијата на органот 4.622.000 

ВКУПНО: 6.216.000 

РАЗДЕЛ 27 --РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

307 01—1 Лични доходи за работната заедница 879.000 
308 01—2 Лични примања на именуваните лица 688.000 
309 01—2 Материјални расходи 235.000 1.802.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 
(позиции од 307 до 309) 1.802.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

879.000 
923.000 

1.802.000 

РАЗДЕЛ 28 - РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

01 

310 
311 
312 
313 
314 

315 

316 

01—1 
0 1 — 2 
01—2 
01—2 
0 1 — 2 

04—2 

18—5 

ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи за работната заедница 
Лични примања на именуваните лица 
Материјални расходи 
Трошоци за извршување на премерот 
Трошоци за обезбедување на зградата 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

Амортизација 

18 - КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 

За отплата на ануитети 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 
(позиции од 310 до 316) 

1.673.000 
192.000 
500.000 

16.220.000 
82.000 

63.000 

800.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

1.673.000 
17.857.000 

18.667.000 

63.000 

800.000 

19.530.000 

19.530.000 

РАЗДЕЛ 29 -

317 
318 
319 

0 1 — 1 
01—2 
01—2 

320 07 

РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 
СО СТРАНСТВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи за работната заедница 
Лични примања на именуваните лица 
Материјални расходи во редовната дејност 

07 - КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 

Средства за одделни активности 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 
(позиции од 317 до 320) 

790.000 
541.000 
175.000 

9.000.000 

1.506.000 

9.000.000 

10.506.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

790.000 
9.716.000 

10.506.000 
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РАЗДЕЛ 30 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ Н А ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

321 01—1 Лични доходи за работната заедница 14.577.000 
322 01—2 Лични примања на именуваните лица 600.000 
323 01—2 Материјални расходи 1.240.000 
324 01—2 Трошоци за анкетни испитувања 1.500.000 
325 01—2 Набавка на холерит картици 120.000 
326 01—2 Процена на површини и приноси 275.000 
327 01—2 Нови статистички и с т р а ж у в а њ а 260.000 
328 01—2 Трошоци за одржување на зградата 1.100.000 
329 01—2 Трошоци за специјализации 33.000 

20.570.000 330 01—2 Попис на вработени 865.000 20.570.000 

04 - НЕСТОПАНСКА И Н В Е С Т И Ц И И 

331 04—1 За набавка на опрема 200.000 
332 04—2 Амортизација 210.000 410.000 

В К У П Н О РАЗДЕЛ 30 
(позиции од 321 до 332) 20.980.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л О Т 
За работната заедница 14.577.000 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 6.403.000 

В К У П Н О : 20.980.000 

РАЗДЕЛ 31 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

333 01—1 Лични доходи за работната заедница 1.077.000 
334 01—2 Лични примања на именуваните лица 415.000 
335 01—2 Материјални расходи 240.000 
336 01—2 Трошоци за редовно школување, специјализации и 

студиски престој на странски граѓани во СРМ 1.000.000 
337 01—2 Трошоци за проширена техничка помош, соработка, 

консултации, семинари и партиципација 660.000 
338 01—2 Трошоци за реципроцитетни обврски и учество на 

членови во мешовити комисии 440.000 3.832.000 
В К У П Н О РАЗДЕЛ 31 
(позиции од 333 до 338) 3.832.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 
З а работната заедница 
За ф у н к ц и ј а т а на органот 

В К У П Н О : 

РАЗДЕЛ 32 - РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

339 01—1 Лични доходи за работната заедница 
340 01—2 Лични примања на именуваните лица 
341 01—2 Материјални расходи 
342 01—2 Надоместок за метеоролошки и хидролошки 

набљудувања 
343 01—2 Хидролошки мерења 
344 01—2 Метеоролошки мерења 
345 01—2 О д р ж у в а њ е на хидролошки и метеоролошки станици 
346 01—2 Надоместок на трошоците за објектот „Солунска глава" 
347 01—2 Испитување квалитетот на водите 
348 01—2 Трошоци за аерозагадување 
349 01—2 Трошоци за чување на објектот 
350 01—2 Трошоци за прекувремена и ноќна работа 

1.077.000 
2.755.000 
3.832.000 

9.704.000 
516.000 

1.600.000 

1.100.000 
300.000 

66.000 
400.000 
265.000 
500.000 
170.000 
216.000 
370.000 15.207.000 

351 

04 - Н Е С Т О П А Н С К И И Н В Е С Т И Ц И И 

04—2 Амортизациј а 500.000 500.000 
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05 - ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТУВАЊЕ 

352 05 Учество во намирување на трошоците на Средното 
метеоролошко училиште во Белград 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 
(позиции од 339 до 352) 

180.000 180.000 

15.887.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 33 - РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

353 01—1 
354 01—2 

355 

356 

03 

04—2 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи за работната заедница 
Материјални расходи 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА 
ГРАЃАНИ 

Помош на верските организации 

04 - НЕ СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

Амортизација 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 
(позиции од 353 до 356) 

9.704.000 
6.183.000 

15.887.000 

366.000 
135.000 

4.000.000 

3.000 

501.000 

4.000.000 

3.000 

4.504.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 34 - ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО^ 
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

357 01—1 Лични доходи за работната заедница 
358 01—2 Лични примања на судиите 
359 01—2 Материјални расходи во редовната дејност 
360 01—2 Изготвување билтен и судска збирка 
361 01—2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 
(позиции од 357 до 361) 

366.000 
4.138.000 
4.504.000 

2.728.000 
3.500.000 

400.000 
30.000 
40.000 6.698.000 

6.698.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 35 - РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 
(позиции од 362 до 364) 

2.728.000 
3.970.000 
6.698.000 

362 01-- 1 Лични доходи за работната заедница 426.000 
363 01-- 2 Лични доходи на правобранителот, заменикот и по-

мошниците 1.163.000 
364 01-- 2 Материјални расходи 220.000 1.809.000 

1.809.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

426.000 
1.383.000 
10.506.000 
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РАЗДЕЛ 36 — СТОПАНСКИ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

365 01— -1 Лични доходи за работната заедница 913.000 
366 01— -2 Лични примања на судиите 1.706.000 
367 01— -2 Материјални расходи 150.000 
368 01— -2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 30.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 
(позиции од 365 до 368) 

2.799.000 

2.799.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

913.000 
1.886.000 
2.799.000 

РАЗДЕЛ 37 - ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

369 01—1 Лични доходи за работната заедница 
370 01—2 Лични примања на републичкиот јавен обвинител и на 

замениците 
371 01—2 Материјални расходи 

669.000 

2.245.000 
230.000 3.144.000 

372 18—5 

18 - КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 

За отплата на ануитети 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 
(позиции од 369 до 372) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

120.000 

РАЗДЕЛ 38 - ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

01—1 Лични доходи за работната заедница 
01—2 Лични примања на републичкиот јавен правобранител 

и на замениците 
01—2 Материјални расходи 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 
(позиции од 373 до 375) 

373 
374 

375 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

РАЗДЕЛ 39 - ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Окружен суд — Битола 

Лични доходи за работната заедница 
Лични примања на судиите 
Материјални расходи 
Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица 
Надоместок за дежурство 
СЕ (позиции од 376 до 380) 

376 
377 
378 
379 
380 

381 
382 
383 
384 

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

0 1 — 1 
0 1 — 2 
0 1 — 2 
0 1 — 2 

2. Окружен суд — Скопје 

Лични доходи за работната заедница 
Лични примања на судиите 
Материјални расходи во редовната дејност 
Трошоци за судии-поротници, сведоци, вешти лица и 
спровод на обвинети лица 

669.000 
2.595.000 
3.264.000 

436.000 

840.000 
100.000 

436.000 
940.000 

1.376.000 

2.653.000 
2.400.000 

330.000 
330.000 
200.000 

6.840.000 
6.360.000 

900.000 

900.000 

120.000 

3.264.000 

1.376.000 

1.376.000 

5.913.000 
5.913.000 
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385 01—2 Надоместок за дежурства 
386 01—2 Надоместок за затоплување 
387 01—2 О д р ж у в а њ е на судската зграда 
388 01—2 Надоместок за спровод на осудени лица 

СЕ (позиции од 381 до 388) 

460.000 
800.000 

3.140.000 
80.000 19.480.000 

19.480.000 

3. Окружен суд — Штип 

389 01—1 Лични доходи за работната заедница 
390 01—2 Лични примања на судиите 
391 01—2 Материјални расходи во редовната дејност 
392 01—2 Надоместок за дежурство 
393 01—2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 
394 01—2 Заедничко затоплување 

СЕ (позиции од 389 до 394) 

1.559.000 
1.390.000 

200.000 
216.000 
200.000 
120.000 3.685.000 

3.685.000 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 39 
(позиции од 376 до 394) 29.078.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А НА Р А З Д Е Л О Т 

З а работната заедница 
З а ф у н к ц и ј а т а на органот 

В К У П Н О : 

РАЗДЕЛ 40 - ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ 
01 - ДЕЈНОСТ Н А ОРГАНИТЕ Н А О П Ш Т Е С Т В Е Н О -

П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

1. Окружен стопански суд — Битола 

395 01—1 Лични доходи за работната заедница 
396 01—2 Лични примања на судиите 
397 01—2 Матери јални расходи 
398 01—2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 

СЕ (позиции од 395 до 398) 

11.052.000 
18.026.000 
29.078.000 

1.575.000 
1.314.000 

300.000 
100.000 3.289.000 

3.289.000 

2. Окружен стопански суд — Скопје 

399 01—1 Лични доходи за работната заедница 
400 01—2 Лични примања на судиите 
401 01—2 Матери јални расходи 
402 01—2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 

СЕ (позиции од 399 до 402) 

7.899.000 
4.569.000 
1.650.000 

250.000 14.368.000 
14.368.000 

3. Окружен стопански суд — Штип 

403 01—1 Лични доходи за работната заедница 
404 01—2 Лични примања на судиите 
405 01—2 Матери јални расходи 
406 01—2 Трошоци на судии-поротници, сведоци и вешти лица 

СЕ (позиции од 403 до 406) 

904.000 
700.000 
230.000 
100.000 1.934.000 

1.934.000 

В К У П Н О Р А З Д Е Л 40 
(позиции од 395 до 406) 19.591.000 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Н А Р А З Д Е Л О Т 
З а работната заедница 
З а ф у н к ц и ј а т а на органот 

В К У П Н О : 

РАЗДЕЛ 41 - ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

01 - ДЕЈНОСТ Н А ОРГАНИТЕ Н А ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И Т Е З А Е Д Н И Ц И 

1. Окружно јавно обвинителство — Битола 

408 01 
409 01 
410 01 
411 01 

.—1 Лични доходи за работната заедница 

.—2 Лични примања на обвинителот и на замениците 
1 0 Матери јални расходи 

Надоместок за дежурства 
СЕ (позиции од 408 до 411) 

10.378.000 
9.213.000 

19.591.000 

693.000 
1.314.000 

110.000 
80.000 2.197.000 

2.197.000 
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2. Окружно јавно обвинителство — Скопје 

412 01—1 Лични доходи за работната заедница 
413 01—2 Лични примања на обвинителот и замениците 
414 01—2 Материјални расходи во редовната дејност 
415 01—2 Надоместок за дежурства 

СЕ (позиции од 412 до 4 1 5 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ 

1.817.000 
2.719.000 

220.000 
80.000 4.836.000 

4.836.000 

3. Окружно јавно обвинителство — Штип 

416 01—1 Лични доходи за работната заедница 474.000 
417 01—2 Лични примања на обвинителот и замениците 681.000 
418 01—2 Материјални расходи во редовната дејност 100.000 
419 01—2 Надоместок за дежурства - 8 0 0 0 0 - - 1 . 3 3 5 . 0 0 0 

СВ (позиции од 416 до 4 1 9 ) ^ ^ ^ ^ - - „ „ „ - - - - - - - - 1 . 3 3 5 . 0 0 0 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 
(позиции од 408 до 4 1 9 ) ^ ^ ^ „ „ „ ^ 8 . 3 6 8 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

2.984.000 
5.384.000 

ВКУПНО: 8.368.000 

РАЗДЕЛ 42 — СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА 

420 01—1 
421 01—2 
422 01—2 
423 01—2 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи за работната заедница 
Лични доходи за судиите 
Материјални расходи 
Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 

1.487.000 
847.000 
600.000 
200.000 3.134.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

424 04—2 Набавка на опрема 12.000 12.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 
(позиции од 420 до 424) 3.146.000 3.146.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 1.487.000 
За функцијата на органот 1.659.000 

ВКУПНО: 3.146.000" 

РАЗДЕЛ 43 - ОСНОВНИ СУДОВИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1. Основен суд на здружениот труд — Битола 

425 01-- 1 Лични доходи за работната заедница 656 000 
426 01-- 2 Лични доходи на судиите 490 ООО 
427 01-- 2 Материјални расходи 350 ООО 
428 01-- 2 Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 30.000. 

СВ (позиции од 425 до 428) 
ЈЈ526.000 
1.526.000 

429 
430 
431 
432 
433 

4-44 
435 
436 
437 

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

01—1 
01—2 
01—2 
01—2 

2. Основен суд на здружениот труд — Скопје 

Лични доходи за работната заедница 
Лични доходи на судиите 
Материјални расходи 
Трошоци за стручни совети и семинари 
Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 
СВ (позиции од 429 до 433) 

3. Основен суд на здружениот труд — Штип 

Лични доходи за работната заедница 
Лични доходи на судиите 
Материјални расходи 
Трошоци за судии-поротници, сведоци и вешти лица 
СВ (позиции од 434 до 437) 
ВКУПНО РАЗНЕЛ 43 
(позиции од 425 до 437) 

1.591.000 
899 ООО 
700.000 
40.000 

100.000 

633 ООО 
468 ООО 
260.000 
30.000 

3.330.000 
3.330.000 

1.391.000 
1.391.000 

6.247.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

2.880.000 
3.367.000 

ВКУПНО: 6.247.000 

РАЗДЕЛ 44 - РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

439 
440 
441 

01—1 
01—2 
01—2 

Лични доходи за работната заедница 
Лични примања на судиите 
Материјални расходи 

1.162.000 
1.720.000 

185.000 3.067.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

442 04—2 Амортизација 5.000 5.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 
(позиции од 439 до 442) 3.072.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

1.162.000 
1.910.000 

ВКУПНО: 3.072.000 

РАЗДЕЛ 45 - КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ - ИДРИЗОВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

443 
444 
445 
446 

01—1 
01—2 
01—2 
01—2 

Лични доходи за работната заедница 
Лични доходи на именуваните лица 
Материјални расходи 
Надоместок за доаѓање и враќање од и до работа 

11.309.000 
230.000 
400.000 
250.000 12.189.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

00 

04—1 
04—2 

Набавка на опрема 
Амортизација 

300.000 
500.000 800.000 

08 - СОЦИЈА ЧИИ ГРИЖИ 

449 
450 

08 
08 

Посебни материјални трошоци 
Надоместок за спровод на осудени лица 

13.000.000 
300.000 13.300.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 
(позиции од 443 до 450) 26.289.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

11.309.000 
14.980.000 

ВКУПНО: 26.289.000 

РАЗДЕЛ 46 - ВОСПИТНО-ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ - ТЕТОВО 

01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

451 
452 
453 

01—1 
01—2 
01—2 

Лични доходи за работната заедница 
Лични доходи на именуваните лица 
Материјални расходи 

ооо 
ооо 
оро 
СО О

 о 
^ О

 о 
С\Ј СО 

со 

4.543.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

454 04—2 Амортизација 60.000 60.000 

08 - СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

455 08 Посебни материјални трошоци 1.385.000 1.385.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 
(позиции од 451 до 455) 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

5.988.000 

3.743.000 
2.245.000 

ВКУПНО: 10.506.000 
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РАЗДЕЛ 47 - РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА МА-
КЕДОНИЈА 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

456 03 Дотација за финансирање на редовните потреби на 
ССРНМ 9.950.000 

457 03 Трошоци за отчетна изборна седница на РКССРНМ 500.000 
458 03 Трошоци за спроведување избори во општествено-

2.000.000 политичките заедници 2.000.000 
459 03 Трошоци за јубилејни прослави 1.000.000 
460 03 Финансирање на Програмата на општествените орга-

низации, друштва, здруженија, сојузи и издавачка 
дејност 19.800.000 

461 03 Дотација на Конференцијата за општествена актив-
584.000 ност на жените од Македонија 584.000 

462 03 Дотација на весникот „Нова Македонија" 16.663.000 
463 03 Дотација на билтенот на општествено-политичките 

организации на СРМ 552.000 
464 03 Дотација на весникот „Флака е Влазнимит" 7.440.000 
465 03 Дотација на весникот „Бирлик" 5.786.000 
466 03 Дотација на весникот „Остен" 1.742.000 
467 03 Дотација на весникот „Трудбеник" 2.100.000 
468 03 Дотација на списанието „Просветена жена" 1.940.000 70.057.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 
(позиции од 456 до 468) 70.057.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За функцијата на органот 70.057.000 
ВКУПНО: 70.057.000 

РАЗДЕЛ 48 — ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СОЈУЗОТ НА КОМУНИ-
СТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 
03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

469 03 Финансирање на функциите на Централниот комитет 
на СКМ 16.576.000 

470 03 Трошоци за УП конгрес на СКМ 8.700.000 25.276.000 

04 - НЕ СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
471 04—1 Поправка и доопремување на зградата 2.760.000 2.760.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 
(позиции од 469 до 471) 28.036.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За функцијата на органот 28.036.000 

ВКУПНО: 28.036.000 

РАЗДЕЛ 49 — СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД 
НОВ - РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР 

03 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

472 03 Финансирање на функциите на Сојузот на здруже-
нијата на борците од НОВ 3.432.000 

473 03 Средства за одржување на V собрание на Сојузот 310.000 3.742.000 

04 - НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
474 04—2 Амортизација 50.000 50.000 

17 - ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ 
ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

475 17—2 Обврски од поранешни години 120.000 120.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 
(позиции од 472 до 475) 3.912.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За функција на Сојузот 3.912.000 

ВКУПНО: 3.912.000 
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РАЗДЕЛ 50 - С О Ј У З НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ -
РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА 
03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
476 03 Финансирање на функцијата на Сојузот на резервните 

воени старешини 1.330.000 1.330.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 
(позиција 476) 1.330.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За функцијата на Сојузот 1.330.000 

ВКУПНО: 1.330.000 
РАЗДЕЛ 51 - Р Е П У Б Л И Ч К А КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА НА 
МАКЕДОНИЈА 
03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
477 03 Лични доходи за работната заедница 1.813.000 
478 03 Лични примања на именуваните лица 1.570,000 
479 03 Материјални расходи 1.400.000 
480 03 Ден на младоста 700.000 
481 03 Одгледување на традициите од НОВ 150.000 
482 03 Дотација на весникот „Студентски збор" 1.794.000 
483 03 Издавачка информативна дејност 150.000 
484 03 За марксистичко-образование 300.000 
485 03 Дотација на весникот „Млад борец" 2.702.000 
486 03 Клуб на меѓународно пријателство 400.000 
487 03 Шампионат на знаење 80.000 
488 03 Одржување на X конгрес на Сојузот на социјалис-

тичката младина на Македонија 1.200.000 
12.309.000 489 03 XI светски фестивал на младината и студентите 50.000 12.309.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 
12.309.000 (позиции од 477 до 489) 12.309.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 1.813.000 
За функцијата на органот 10.496.000 

ВКУПНО: 12.309.000 

РАЗДЕЛ 52 - М А Т И Ц А НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 
03 - ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
490 03 Лични доходи за работната заедница 629.000 
491 03 Лични примања на избраните и именуваните лица 363.000 
492 03 Материјални расходи 2.330.000 
493 03 Дотација на списанието „Македонија" 1.650.000 4.972.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 
(позиции од 490 до 493) 4.972.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 629.000 
За функцијата на органот 4.343.000 

В К У П Н О : ^ ^ ^ „ ^ „ 4 . 9 7 2 . 0 0 0 

РАЗДЕЛ 53 —РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 
01 - ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО -

ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
494 01—1 Лични доходи за работната заедница 471.000 
495 01—2 Лични примања на именуваните лица 233.000 
496 01—2 Материјални расходи 1 5 0 . 0 0 0 ^ ^ ^ 8 5 4 . 0 0 0 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 53 
(позиции од 494 до 4 9 6 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 5 4 . 0 0 0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 471.000 
За функцијата на органот 383.000 

В К У П Н О : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 5 4 . 0 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 5 

Овој буџет влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 
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Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1978 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Ре-
публичкиот буџет за 1978 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 
декември 1977 година. 

Број 06-3125 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Извршувањето на Републичкиот буџет за 1978 

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

Член 2 
Приходите од основниот данок на промет што 

ќе се пресметаат како обврска за 1977 година и за 
претходните години, а ќе се уплатуваат во текот 
на 1978 година, Службата на општественото кни-
говодство ќе ги насочува во целост во полза на Ре-
публичкиот буџет за 1978 година, 

Приходите што ќе се остварат до крајот на ја -
нуари 1979 година, а се однесуваат за 1978 година, 
ќе служат за намирување на обврските на Буџе-
тот за 1978 година, но најмногу до износот утврден 
во Буџетот. 

Доколку од данокот на доход се остварат сред-
ства над износот од 340 милиони динари, разликата 
ќе им се врати на организациите на здружениот 
труд сразмерно на нивната уплата. 

Член 3 
Од вкупно остварените приходи на Буџетот се 

издвојува 1% во средствата на постојаната резерва 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Основица за пресметување на средствата од 
став 1 на овој член претставуваат остварените при-
ходи на Буџетот за 1978 година, намалени за изно-
сот на придонесот за намирување на потребите на 
Федерацијата и дополнителните средства на општи-
ните. 

Член 4 
За употреба на средствата на постојаната ре-

зерва на Социјалистичка Република Македонија 
одлучува Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија (Извршниот совет), и тоа: 

— за обезбедување средства на Буџетот поради 
нерамномерно остварување на приходите, во цело-
сен износ и 

— за другите намени определени со член 52 од 
Законот за финансирање на општините и Репуб-
ликата, до 50% од расположливите средства. 

Член 5 
Приходите што ги остваруваат републичките 

органи и организации од вршењето на технички, 
сметководствени, административни и слични услу-

ги, намалени за материјалните расходи направени за 
остварувањето на тие приходи, ќе се внесуваат во 
Буџетот, освен приходите на Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи ќе ги користи за 
посебни намени. 

Остварените приходи од органите и органи-
зациите од став 1 на овој член ќе се уплатуваат на 
сметката на Буџетот најмалку еднаш месечно. 

Извршниот совет може да им дозволи на од-
делни републички органи и организации користење 
на приходите од став 1 на овој член за опремување 
и додатно стимулирање на вработените и за ра-
ционално и целосно користење на средствата со кои 
тие управуваат. 

Член 6 
Средствата распоредени на органите и орга-

низациите за лични доходи и за посебни намени ќе 
се користат: 

1) за лични доходи — врз основа на финансис-
киот план и 

2) за посебни намени — врз основа на пре-
сметката на органот. 

Средствата распоредени за посебни намени, што 
не ги извршуваат органите непосредно, ќе се ко-
ристат врз основа на програми и писмени договори 
џјто со корисниците на средствата ќе ги склучи 
функционерот којшто раководи со органот. 

Примерок од договорот од ставот 2 на овој член 
му се доставува на Републичкиот секретаријат за 
финансии, најдоцна еден месец по склучувањето. 

Член 7 
Ако во текот на годината дојде до изменување 

на организацијата и функциите на одделни репуб-
лички органи, Извршниот совет може да изврши 
изменување во распоредот на средствата ка ј тие 
органи. 

Член 8 
Корисниците на средствата на Буџетот можат 

да создаваат обврски до 31 декември 1978 година, 
само во границите на средствата за определени на-
мени распоредени со Буџетот. 

Ако за одделни намени средствата утврдени со 
Буџетот не се доволни, носителите на средствата се 
должни навремено да предложат изменување на 
прописите и на другите акти заради усогласување 
на обврските според тие прописи со средствата обез-
бедени во Буџетот. 

Член 9 
Ако во текот на извршувањето на Буџетот Из-

вршниот совет утврди дека средствата распоредени 
за посебни намени нема да бидат потрошени, не-
потрошените средства може да ги пренесе во бу-
џетската резерва. 

Непотрошените средства за посебни намени се 
внесуваат во Буџетот најдоцна со поднесувањето 
на завршната сметка од корисникот, доколку Из-
вршниот совет не одлучи поинаку. 

Член 10 
Распоредот на средствата утврдени за посебни 

намени во „Раздел 1 — Собрание на Социјалис-
тичка Република Македонија", може да го менува 
Административната комисија на Собранието на СР 
Македонија. 

Член 11 
Средствата за партиципација во спроведува-

њето на Програмата за намалување на високата 
смртност на доенчињата и малите деца, предвидени 
во „Раздел 14 — Републички секретаријат за здрав-
ство и социјална политика", позиција 187, ќе се 
користат според договорот што со корисниците на 
овие средства ќе го склучи републичкиот секретар 
за здравство и социјална политика. 
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Член 12 
Средствата за општонародна одбрана, предви-

дени во „Раздел 16 — Републички секретаријат за 
финансии", позиција 210 ќе се користат за реали-
зација на Програмата за општонародна одбрана. 

Член 13 
Средствата за компензации, премии и регреси, 

предвидени во „Раздел 16 — Републички секрета-
ријат за финансии", позиција 217 ќе се користат за 
намените и според критериумите утврдени со од-
делни прописи. 

Член 14 
Средствата за формирање на нови органи, како 

и за нови работни места, предвидени во „Раздел 16 
— Републички секретаријат за финансии", пози-
ција 200, ќе се користат по претходна соглас-
ност на Извршниот совет. 

Член 15 
Средствата за заедничка потрошувачка на ре-

публичките органи, предвидени во „Раздел 16 — 
Републички секретаријат за финансии", позиција 
202, ќе се користат според критериумите што ќе 
ги утврди Извршниот совет. 

Член 16 
Средствата за изградба и опремување на објек-

ти што се од општ интерес за Републиката, пред-
видени во „Раздел 16 — Републички секретаријат 
за финансии", позиција 212, ќе се користат преку 
посебна сметка. 

Распоредот на средствата од став 1 на овој член, 
по одделни корисници и намени, ќе го изврши Из-
вршниот совет. 

Непотрошените средства од посебната сметка се 
пренесуваат во наредната година. 

Член 17 
Средствата за валоризација на личните при-

мања на избраните, именуваните и поставените ли-
ца, предвидени во „Раздел 16 — Републички сек-
ретаријат за финансии", позиција 204, ќе се корис-
тат според критериумите што ќе ги утврди: 

— за личните примања на избраните, имену-
ваните и поставените лица од Собранието на СР 
Македонија — Административната комисија на 
Собранието на СР Македонија, 

— за личните примања на именуваните и пос-
тавените лица од Извршниот совет — Извршниот 
совет. 

Член 18 
Средствата предвидени во „Раздел 16 — Репуб-

лички секретаријат за финансии" позиција 205, ќе 
се користат според критериумите што ќе ги утврди 
Извршниот совет. 

Член 19 
Средствата за унапредување на индивидуалното 

земјоделство, за остварување на дел од Водостопан-
ската програма и на Програмата за субвенциони-
рање на затревувањето на ерозивни ораници и ме-
лиорирање на ливади, предвидени со „Раздел 20 — 
Републички секретаријат за земјоделство и шумар-
ство", позициите 263, 267 и 268, ќе се користат врз 
основа на програми донесени од Собранието на СР 
Македонија. 

Член 20 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии по потреба да изврши усогласување на сметки-
те и на распоредот на групите и подгрупите во 
Републичкиот буџет за 1978 година со прописите за 
начинот на водење евиденција за извршувањето на 
буџетот. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

595. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕ-
МОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОПШТИНИТЕ 

И РЕПУБЛИКАТА 

Се прогласува Законот за системот на финанси-
рањето на општините и Републиката, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 де-
кември 1977 година. 

Број 06-3121 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

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

З А К О Н 

ЗА СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОП-
ШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се регулира системот на финан-

сирањето на општите општествени потреби што ра-
ботниците во здружениот труд, работните луѓе и 
граѓаните ги задоволуваат во општините и Репуб-
ликата. 

Член 2 
Општините и Републиката од приходите што им 

припаѓаат обезбедуваат средства за финансирање 
на општите општествени потреби, извршување на 
задачите и работите кои врз основа на Уставот и 
законот се должни да ги финансираат. 

Член 3 
Општите општествени потреби во општините и 

Републиката се финансираат од изворите на прихо-
ди што според одредбите на овој закон им припа-
ѓаат. 

Средствата од став 1 на овој член се обезбе-
дуваат со плаќање на даноци, такси и други давач-
ки, утврдени со закон. 

Член 4 
Средствата за финансирање на општите опште-

ствени потреби се определуваат во висина која, во 
согласност со општествените планови, ја утврдува 
собранието на општината, односно на Републиката. 

Заради изедначување на условите за стопани-
сување и заради усогласен развој општините и Ре-
публиката меѓусебно ги усогласуваат обврските за 
плаќање на даноци на организациите на здружени-
от труд, работните луѓе и граѓаните. 

Член 5 
На општината чии приходи што според овој за-

кон и припаѓаат се недоволни за финансирање на 
општите општествени потреби, Републиката и обез-
бедува дополнителни средства според критериумите 
и начинот на обезбедување на тие средства утвр-
дени со одделен закон. 
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Член 6 
Републиката во врска со извршувањето на за-

коните може одделни работи со закон да ги прене-
се во надлежност на општинските органи. Во овој 
случај Републиката е должна на општините да им 
обезбеди соодветни средства, односно извори на 
приходи за вршење на тие работи. 

Средствата од претходниот став се искажуваат 
во буџетот. 

Член 7 
Општината односно Републиката има буџет. 
Во буџетот се утврдуваат сите приходи на оп-

штината, односно на Републиката, што според овој 
закон и други закони и припаѓаат, како и нивниот 
распоред. 

Член 8 
Определени обврски и задачи, чие извршување 

бара посебен начин на евидентирање и користење 
на средства, општината, односно Републиката може 
да ги финансира преку посебни сметки. 

Со закон, односно одлука се определува кои оп-
шти општествени потреби, обврски и задачи се фи-
нансираат преку посебни сметки и начинот на нив-
ното финансирање. 

Член 9 
Ако определени општи општествени потреби, об-

врски и задачи се финансираат преку посебни 
сметки, во буџетот се искажуваат само вкупните 
износи на средствата што се распоредени како при-
ходи на посебните сметки во годината за која се 
донесува буџетот. 

Член 10 
Закони, други прописи и општи акти со кои се 

создаваат обврски на буџетот на општината, односно 
на Републиката (во натамошниот текст: буџетот) не 
можат да се донесат ако органот што ги донесува 
соодветните прописи, односно акти претходно не 
утврди дека се обезбедени средства за извршува-
ње на тие обврски. 

Член 11 
Средствата остварени од дејноста на органите 

и организациите на Републиката се внесуваат во 
буџетот ако со закон или прописи донесени врз ос-
нова на закон поинаку не е определено. 

За користење на средствата остварени од ор-
ганите и организациите на општината одлучува со-
бранието на општината. 

Член 12 
Корисниците на средствата на буџетот се долж-

ни средствата што им се обезбедуваат од приходите 
на општината односно на Републиката да ги корис-
тат за намените за кои тие средства им се дадени, 
рационално и во согласност со прописите за корис-
тење, односно располагање со тие средства. 

Ако средствата не се користат според став 1 
на овој член, собранието на општината, односно на 
Републиката ќе преземе мерки определени со закон. 

Член 13 
Општината, односно Републиката има своја по-

стојана резерва. 
Општината, односно Републиката е должна од 

вкупно остварените приходи, што и припаѓаат спо-
ред овој закон, да издвојува средства за постојаната 
резерва. 

Член 14 
По истекот на годината за која е донесен буџе-

тот општината, односно Републиката донесува за-
вршна сметка за извршување на буџетот (завршна 
сметка). 

Член 15 
Општините и Републиката можат да ги здру-

жуваат средствата што им припаѓаат заради врше-
ње на одредени работи од своите надлежности. 

Член 16 
Општините и Републиката можат да се задол-

жуваат, да издаваат обврзници, да распишуваат 
јавни заеми, да даваат гаранции, супергаранции и 
други облици на емства под услови определени со 
овој закон. 

За задолжување на општината, односно Репуб-
ликата, за издавање на обврзници за распишување на 
јавни заеми, за давање на гаранции, супергаранции 
и други облици на емства одлучува собранието на 
општината, односно на Републиката. 

Член 17 
Општините и Републиката можат да се задол-

жуваат во странство под услови предвидени со овој 
закон, во согласност со прописите за девизното и 
кредитното работење со странство. 

Републиката може да дава гаранции, суперга-
ранции и други облици на емства по кредитите што 
се земаат во странство под услови определени со 
свој закон, во согласност со прописите за девизното 
и кредитното работење во странство. 

Член 18 
За своите обврски општината, односно Репуб-

ликата одговара со средствата со кои располага, 
освен со средствата за работа на органите на оп-
штината, односно на Републиката. 

Член 19 
Органите на општината, односно на Република-

та можат да преземаат обврска само во рамките на 
средствата обезбедени во буџетот. 

Член 20 
Паричните средства на општините и Републи-

ката се водат како депозит во Народната банка на 
Македонија. 

Член 21 
Работниците во здружениот труд, рамноправно 

со другите работни луѓе и граѓаните во месните 
заедници, преку своите делегати во собранијата на 
општините и Републиката, вршат контрола над пра-
вилното и наменското користење на средствата за 
задоволување на општите општествени потреби во 
општината и Републиката. 

Член 22 
Контролата за располагање со средствата на 

општините и на Републиката од страна на корисни-
ците на тие средства, ја вршат Службата на опште-
ственото книговодство и надлежниот орган за бу-
џетот според важечките прописи. 

Член 23 
Одредбите на овој закон за буџетот и за заврш-

ната сметка се однесуваат и на Градот Скопје. 

П. ПРИХОДИ НА ОПШТИНАТА ОДНОСНО 
НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 24 
Приходите на општината се обезбедуваат од: 
а) Даноци: 
1. данок на доход; 
2. данок од личен доход на работниците; 
3. данок од личен доход од вршење на земјо-

делска дејност; 
4. данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и професионална дејност; 
5. данок од личен доход од авторски права; 
6. данок на приходи од имот; 
7. данок на добивка од игри на среќа; 
8. данок на вкупниот приход на граѓаните; 
9. данок на имот; 

10. данок на наследство и подароци; 
11. данок на приходи од згради; 
12. посебен данок на промет на производи и ус-

луги и 
13. данок на промет на недвижности и права. 

б) Такси: 
1. општински административни такси; 
2. општински комунални такси и 
3. општински судски такси. 
в) Други приходи утврдени со закон, односно со 

одлука донесена врз основа на закон. 
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Член 25 
Приходите на Републиката се обезбедуваат од: 
а) Даноци: 
1. данок на доход; 
2. данок од личен доход на работниците; 
3. данок од личен доход од вршење на земјо-

делска дејност; 
4. дел од основниот данок на промет на произ-

води; 
5. посебен републички данок на промет на про-

изводи ; 
6. данок од личен доход од самостојно вршење 

. на стопанска и професионална дејност; 
7. данок на вкупниот приход на граѓаните; 
8. даноци што ги плаќаат странските лица. 
б) Такси: 
1. републички административни такси и 
2. републички судски такси. 
в) Други приходи утврдени со закон. 

Ш. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА ОДНОСНО 
РЕПУБЛИКАТА 

1. Содржина на буџетот 

Член 26 
Буџетот се состои од општ и посебен дел. 

Член 27 
Општиот дел на буџетот содржи: вкупен износ 

на предвидените приходи и расходи, тековна ре-
зерва на буџетот како нераспределен дел на прихо-
дите и износ на приходите што се издвојуваат во 
постојаната резерва. 

Општиот дел на буџетот содржи и биланс на 
приходите и расходите, во кој приходите се иска-
жуваат по извори и видови на приходи, а расхо-
дите по основни намени. 

Член 28 
Посебниот дел на буџетот содржи побли-

зок распоред на расходите по носители и непо-
средни корисници и намени за кои распоредените 
приходи се користат. 

2. Изготвување на буџетот 

Член 29 
Нацртот на буџетот се изготвува врз основа на 

основите за изработка на буџетот како и насоките 
на собранието на општината, односно на Републиката 
што ги утврдува при разгледувањето на основите. 

Основите на буџетот се изготвуваат во соглас-
ност со основите на политиката за остварување на 
општествениот план на општината, односно на Репуб-
ликата во годината за која се донесува буџетот, 
склучените општествени договори и самоуправни 
спогодби во кои се утврдуваат обврските за кои се 
обезбедуваат средства во буџетот и се доставуваат 
до собранието на општината, односно на Републи-
ката. 

Член 30 
Нацртот на буџетот го изготвува органот надле-

жен за буџетот врз основа на: планот на приходи-
те, потребите за обезбедување на средства на орга-
ните, организациите што вршат работи од општ ин-
терес за општината, односно Републиката за кои 
средства се обезбедуваат во буџетот за извршување 
на определени задачи или вршење на дејности; по-
требите на самоуправните интересни заедници на 
кои им се обезбедуваат средства во буџетот во со-
гласност со посебен закон односно со одлука на со-
бранието на општината како и потребите на носи-
телите на средствата за посебни намени што се ф и -
нансираат од буџетот. 

Член 31 
Врз основа на нацртот на буџетот се изготвува 

предлог на буџетот и му се доставува на собранието 
на општината, односно на Републиката. 

Член 32 
Корисниците и носителите на средствата на бу-

џетот чии барања не се усвоени во нацртот, однос-
но во предлогот на буџетот, можат да бараат од со-
бранието на општината, односно Републиката, при 
разгледувањето на нацртот, односно предлогот на 
буџетот, да го образложат своето барање за обезбе-
дување на средствата во буџетот. 

3. Донесување на буџетот 

Член 33 
Буџетот го донесува собранието на општината, 

односно на Републиката. 

Член 34 
Буџетот се донесува за една календарска годи-

на и важи за годината за која е донесен. 
По исклучок, со закон, односно со одлука за 

извршување на буџетот може да се утврди извр-
шувањето на буџетот да продолжи и во наредната 
година, но најмногу за два месеца, 

Член 35 
Буџетот се донесува пред почетокот на годи-

ната за која се донесува. 
Ако собранието на општината, односно на Репуб-

ликата не го донесе буџетот пред почетокот на го-
дината, финансирањето на функциите на општина-
та, односно на Републиката се врши привремено, 
врз основа на буџетот од минатата година, а на ј -
многу за три месеци. 

Привременото финансирање се врши сразмерно 
на користените средства по буџетот во истиот пери-
од од минатата година, а најмногу до една четврти-
на од вкупните приходи распоредени со буџетот за 
претходната година. 

Одлука за привременото финансирање донесува 
собранието на општината, односно на Републиката. 

Член 36 
Буџетот мора да биде урамнотежен. 

4. Извршување на буџетот 

Член 37 
Извршувањето на буџетот се врши врз основа 

на одделен закон, односно со одлука. 
Буџетот се извршува со остварување на прихо-

дите на начин определен со закон и други прописи 
и ставање на располагање на остварените приходи 
на носителите, односно на корисниците на средст-
вата во рамките на распоредот утврден со буџетот. 

Член 38 
За извршувањето на буџетот во целост е одго-

ворен извршниот совет на собранието на општи-
ната, односно на Републиката. 

Ако приходите не се остваруваат како што е 
предвидено во буџетот, извршниот совет на собра-
нието на општината, односно на Републиката 
може, со цел за одржување на буџетската рамно-
тежа, привремено да го запре користењето на сред-
ствата распоредени со буџетот за посебни намени. 

За преземената мерка од ставот 2 на овој член 
извршниот совет е должен да го извести собрание-
то на општината, односно на Републиката и да му 
предложи соодветна измена на буџетот. 

Изменување на буџетот може да се врши и 
ако приходите се остваруваат во поголеми износи 
од предвидените. 

Измената на буџетот може да се врши и во слу-
чај кога средствата во рамките на предвидените 
износи на приходите и расходите поинаку се рас-
пределуваат. 

Член 39 
Распоредот на средствата на буџетот за посеб-

ни намени може да се менува во текот на годината 
во рамките на утврдените намени и во висина на 
распределените средства за посебни намени во це-
лина. 
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Измените од став 1 на овој член ги врши извр-
шниот совет на собранието на општината, односно 
на Републиката доколку со законот односно со од-
луката за извршување на буџетот поинаку не е 
определено. 

Член 40 
Средствата распоредени во буџетот им се ста-

ваат на располагање на корисниците и тоа: 
1. Средствата што се распоредени во вкупни 

износи, вклучувајќи ги и средствата што се оства-
руваат од приходите или дел од приходите што се 
отстапуваат од буџетот — со пренос на нивните ж и -
ро сметки и 

2. Средствата што се распоредени за посебни 
намени со отворање на акредитиви или со пренос 
на посебните сметки. 

Член 41 
Ставањето на располагање на средствата на бу-

џетот на корисниците може да се врши до крајот 
на годината за која буџетот се донесува. 

Член 42 
Средствата ставени на располагање со отвора-

ње на акредитиви можат да се користат до крајот 
на буџетската година. 

Средствата за посебни намени, кои се пренесени 
на посебни сметки, можат да се користат и по ис-
текот на буџетската година доколку е тоа опреде-
лено со закон, односно со одлука на собранието на 
општината. 

Член 43 
За законита употреба на средствата на буџетот, 

кои му се ставени на располагање на органот на 
општината, односно на Републиката, одговорен е 
старешината на тој орган како наредбодател. 

Покрај старешината на органот, за законита 
употреба на средствата од став 1 на овој член е од-
говорен и сметкополагачот. 

Член 44 
Надлежниот орган за буџетот води евиденција 

за извршување на буџетот и на извршниот совет 
на собранието на општината, односно на Републи-
ката му доставува извештај за извршување на бу-
џетот. 

Извршниот совет на собранието на општината, 
односно на Републиката може врз основа на договор 
да и го довери на Службата на општественото кни-
говодство водењето на евиденцијата за извршува-
њето на буџетот. Службата на општественото кни-
говодство е должна на Извршниот совет да му под-
несува извештај за состојбата на извршувањето на 
буџетот. 

Член 45 
Во буџетот се издвојува дел од приходите како 

тековна буџетска резерва за потребите и задачите 
за кои во буџетот не се обезбедени средства или 
не се обезбедени во доволен износ. 

За користење на средствата од тековната ре-
зерва одлучува извршниот совет на собранието на 
општината, односно на Републиката. 

Извршниот совет на собранието на општината, 
односно на Републиката, може да го овласти старе-
шината на надлежниот орган за буџетот да одлу-
чува за користењето на средствата од тековната 
буџетска резерва до определен износ. 

IV. ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
БУЏЕТОТ 

Член 46 
Завршната сметка на буџетот ја донесува собра-

нието на општината, односно на Републиката. 

Член 47 
Нацртот на завршната сметка на буџетот се со-

ставува врз основа на: податоците од евиденцијата 
за извршување на буџетот, податоците за користе-
њето на средствата на посебните сметки, подато-
ците од завршните сметки на органите на општи-
ните односно на Републиката за состојбата на сред-

ствата во општествена сопственост кои се користат, 
како и извештаите за извршување на задачите од 
програмите за работа за односната година. 

Корисниците на средствата се должни на над-
лежниот орган за буџетот да му ги достават сво-
ите завршни сметки за извршувањето на финанси-
ските планови, за користењето на средствата распо-
редени за посебни намени, заедно со образложени-
јата во рокот што е предвиден за поднесување на 
нивните завршни сметки до Службата на опште-
ственото книговодство. 

Член 48 
Нацртот на завршната сметка се доставува до 

Службата на општественото книговодство, која е 
должна да изврши преглед и да достави извештај 
до надлежниот орган за буџетот. 

Надлежниот орган за буџетот нацртот на за-
вршната сметка, заедно со извештајот на Служ-
бата на општественото книговодство, ги доставува 
до извршниот совет на собранието на општината, 
односно на Републиката. 

Член 49 
Предлогот на завршната сметка го утврдува из-

вршниот совет на собранието на општината, од-
носно на Републиката. 

Предлогот на завршната сметка се доставува 
до Службата на општественото книговодство до 30 
април во годината за претходната година. 

Службата на општественото книговодство е долж-
на да изврши преглед на предлогот на завршната 
сметка и да му достави извештај на органот од 
став 1 на овој член во рок од 30 дена од денот на 
приемот на предлогот на завршната сметка. 

Органот од став 1 на овој член е должен да 
заземе став по извештајот на Службата на опште-
ственото книговодство. 

Органот од став 1 на овој член го доставува 
предлогот на завршната сметка до собранието на 
општината, односно на Републиката најдоцна до 
31 мај за претходната година со поднесување на 
завршната сметка. Кон предлогот на завршната 
сметка се доставува и извештајот на Службата на 
општественото книговодство како и ставот на из-
вршниот совет по извештајот на Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 50 
Завршната сметка се состои од општ и посебен 

дел и биланс на состојбата на средствата во опште-
ствена сопственост, кои ги користи општината, од-
носно Републиката. 

Во општиот дел на завршната сметка се иска-
жуваат: вкупниот износ на предвидените и оства-
рените приходи, вкупниот износ на предвидените и 
извршените расходи, вклучувајќи го и износот на 
средствата издвоен од буџетот во постојаната ре-
зерва, како и состојбата на средствата на постојаната 
резерва на крајот од годината, користењето на сред-
ствата за посебни намени, билансот на извршување-
то на буџетот и распоредот на остварениот вишок 
на приходи, односно начин на покривање на потре-
бите утврдени во буџетот. 

Посебниот дел на завршната сметка го содржи 
предвидениот и извршениот распоред на средствата, 
на начин искажан во посебниот дел на буџетот. 

Во билансот за состојбата на средствата од став 
1 на овој член се искажува состојбата на средствата 
во општествена сопственост, кои ги користат орга-
ните и организациите на општината, односно на Ре-
публиката и тоа недвижни и движни предмети, ка-
ко и правата со кои располага општината, однос-
но Републиката. 

Завршната сметка содржи и преглед на нена-
мирените обврски на општината, односно на Репуб-
ликата. 

Кон завршната сметка се приложува збирен 
преглед од завршните сметки на органите и ор-
ганизациите што вршат работи од интерес на оп-
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штината, односно на Републиката, преглед на по-
трошените средства на постојаната резерва, преглед 
на потрошените средства од посебните сметки со 
состојба на средствата на тие сметки и другите 
средства што се обезбедени во буџетот. 

Член 51 
Завршната сметка — Општиот дел се објавува 

на начин на кој се објавуваат законите, односно 
одлуките на собранието на општината. 

V. СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА 
ОПШТИНАТА И НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 52 
Општината, односно Републиката издвојува во 

својата постојана резерва секоја година најмалку 
1 отсто од вкупните годишни приходи кои по овој 
закон и припаѓаат. 

Пресметка и издвојување на средства во по-
стојаната резерва се врши привремено-месечно и 
тоа до 10-ти во месецот за минатиот месец, а ко-
нечно по завршната сметка. 

Обврската за издвојување во постојаната резер-
ва престанува кога вкупните средства на постоја-
ната резерва ќе бидат остварени во висина од 10 
отсто од просекот на вкупните годишни приходи 
што се обезбедуваат во буџетот за последните три 
години. 

Обврската за издвојување на средства во по-
стојаната резерва повторно настанува кога посто-
јаната резерва ќе се намали под износот утврден 
со став 3 на овој член. 

Во основицата за пресметување на средствата 
за постојаната резерва според став 1 на овој член 
во републичкиот буџет не влегуваат средствата што 
Републиката ги плаќа како придонес за финанси-
рање на потребите на Федерацијата и дополнител-
ните средства што Републиката им ги дава на оп-
штините. 

Член 53 
Средствата од постојаната резерва можат да се 

користат: 
1. за исплатување на стасани обврски, ако тие 

обврски не можат да се извршат од редовните 
средства на општината, односно на Републиката по-
ради нерамномерен прилив на приходите. 

2. за намирување на расходите настанати како 
последица на вонредни околности за кои не се обез-
бедуваат средства во буџетот, како што . се: сузби-
вање на епидемија, сузбивање на заразни болести 
ка ј добитокот, сузбивање на растителни штетници и 

3. за покривање на потребите утврдени во бу-
џетот. 

Ако средствата на постојаната резерва се ко-
ристат за покривање на потребите утврдени во бу-
џетот, општината, односно Републиката е должна 
да издвојува во своите средства на резервата поч-
нувајќи од наредната година, покрај редовните 1 
отсто уште најмалку 1 отсто од своите приходи, се 
додека на тој начин не го надомести износот упо-
требен за покривање на потребите утврдени во бу-
џетот. 

За намирување на расходите од став 1 точка 2 
на овој член општината, односно Републиката мо-
же да дава средства од постојаната резерва на дру-
га општествено-политичка заедница. 

Член 54 
Средствата на резервата за намените од член 

53 став 1 точка 2 на овој закон можат да се корис-
тат со или без обврска на враќање. 

Средствата на резервата користени за потреби-
те од член 53 став 1 точка 1 на овој закон, општи-
ната, односно Републиката е должна да ги врати од 
наредниот прилив на средствата, а најдоцна до 
крајот на годината за која се користени. 

За потребите од член 53 став 1 точка 1 на овој 
закон, општината, односно Републиката може од 
средствата на постојаната резерва да дава кредити 
на друга општествено-политичка заедница под ус-
ловите од став 2 на овој член. 

Член 55 
За користењето на средствата од постојаната 

резерва одлучува собранието на општината, однос-
но на Републиката. 

Собранието на општината, односно на Репуб-
ликата може да го овласти извршниот совет да од-
лучува за употреба на средствата од постојаната 
резерва за намените од член 53 на овој закон, а до 
определен износ и за намените од член 54 став 3 
на овој закон. 

VI. ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 

Член 56 
Средствата за работите и акциите чие оствару-

вање трае повеќе години се утврдуваат со финан-
сиска програма. 

Финансиската програма како општ акт ја до-
несува собранието на општината, односно на Репуб-
ликата. 

Член 57 
Со финансиската програма се утврдуваат: рабо-

тите, акциите и роковите за нивното извршување, 
вкупните средства потребни за извршување на про-
грамата во целина, висината на средствата потреб-
ни за извршување на програмата во секоја годи-
на, органите надлежни за извршување на рабо-
тата и мерките за извршување на програмата. 

Кога финансиската програма се остварува со 
здружени средства на општината и на Републиката, 
самоуправните интересни заедници, организациите 
на здружениот труд и други организации, во рабо-
тата на органот надлежен за извршување на про-
грамата рамноправно учествуваат претставниците 
од сите заедници и организации кои ги здружиле 
средствата. 

Член 58 
Средствата за извршување на финансиската 

програма во одделна година, се обезбедуваат во бу-
џетот. Средствата од буџетот за извршување на 
финансиската програма можат да се обезбедат со 
издвојување на одделни видови приходи во цели-
на или дел од тие приходи со издвојување од вкуп-
ните приходи на општината, односно на Републи-
ката или со определување на средства во утврден 
износ. 

Член 59 
Средствата за извршување на финансиската 

програма се пренесуваат на посебна сметка според 
утврдената динамика за извршување на задачите 
во таа година според остварувањето на приходите 
во буџетот. 

Член 60 
Со финансиската програма се утврдува наред-

бодател за извршување на програмата доколку со 
закон, односно со одлука на собранието на општи-
ната поинаку не е определено. 

Член 61 
Непотрошените средства според финансиската 

програма се пренесуваат во наредната година. 

Член 62 
За извршување на финансиската програма се 

составува извештај во рокот предвиден за составу-
вање на завршната сметка на органите на упра-
вата и се доставува до надлежниот орган за буџе-
тот и до Службата на општественото книговодство. 

Член 63 
По извршувањето на задачите и акциите пред-

видени во финансиската програма во целина орга-
нот надлежен за извршување на финансиската про-
грама составува предлог на завршната сметка во 
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рок од 1 месец и ја доставува до надлежниот орган 
за буџетот и до Службата на општественото книго-
водство. 

Надлежниот орган за буџетот ја доставува за-
вршната сметка за извршување на финансиската 
програма заедно со извештајот на Службата на 
општественото книговодство за извршениот преглед 
на завршната сметка до извршниот совет на собра-
нието на општината, односно на Републиката во рок 
од 30 дена од денот на приемот на завршната сметка. 

Завршната сметка за извршување на финан-
сиската програма ја одобрува собранието на оп-
штината, односно на Републиката. 

Член 64 
Финансиската програма и завршната сметка за 

нејзиното извршување се објавува на начин на 
кој се објавуваат законите, односно одлуките на со-
бранието на општината. 

УП. ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОП-
ШТИНИТЕ И РЕПУБЛИКАТА 

Член 65 
Општините и Републиката, во рамките на сво-

ите права и должности, можат, заради финансира-
ње на општите општествени потреби и задачи од 
поширок интерес, да здружуваат средства со орга-
низациите на здружениот труд, самоуправните ин-
тересни заедници и со други организации и заед-
ници. 

Општините и Републиката можат средствата да 
ги здружуваат заради извршување на определени 
работи во рамките на своите права и должности 
и заради создавање услови за задоволување на по-
требите од заеднички интерес (основање на заед-
нички органи, организации и служби, преземање на 
заеднички акции и друго). 

За здружувањето на средствата од ставовите 1 
и 2 на овој член, одлучуваат собранијата на општи-
ните и Републиката. 

Член бб 
Со одлуката на собранието на општината, од-

носно на Републиката за здружување на средствата 
се определува и лице кое од името на општината, 
односно на Републиката ќе го потпише актот за 
здружување на средствата. 

VIII. ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА 
ОДНОСНО РЕПУБЛИКАТА 

Член 67 
Општината односно Републиката може да се за-

должува во земјата и во странство и да издава 
обврзници за финансирање на изградбата на опре-
делени објекти, со кои се остваруваат трајни усло-
ви за работа и функционирање на собранието на 
општината односно на Републиката и нејзините ор-
гани, правосудните органи, другите органи, служ-
бите и организациите што вршат работи од интерес 
за општините односно Републиката, определени 
општествено-политички организации, како и за ф и -
нансирање на изградбата на определени објекти на 
општествените дејности за општите општествени 
потреби предвидени со општествениот план. 

Општината односно Републиката може да се за-
должи и во случај на нерамномерно остварување на 
приходите во текот на годината доколку не распо-
лагаат со средства од постојаната резерва, со тоа 
што позајмените средства треба да ги вратат до кра-
јот на годината од своите тековни средства. 

Со законот односно со одлуката за задолжу-
вање според одредбите на став 1 од овој член се 
утврдува начинот на обезбедување на средствата во 
наредните години од кои ќе се изврши враќањето 
на долгот. 

Задолжувањето според став 2 на овој член мо-
же да се врши во рамките на дозволената потро-
шувачка. 

Член 68 
Со законот, односно со одлуката за задолжу-

вање на општината, односно на Републиката осо-
бено се определува: 

— видот на задолжувањето (кредит, односно га-
ранција); 

— вкупниот износ на задолжувањето; 
— начин на кој ќе се врши отплатување (рок, 

отплата, камата, од кои средства ќе се отплатува 
и друго); и 

— органот што ќе го склучи договорот за за-
должување. 

Член 69 
За финансирање на определени намени општи-

ната односно Републиката може да распишува јав-
ни заеми. 

Со законот, односно со одлуката за распишува-
ње на јавен заем особено се определува: 

— целта за која се распишува заемот; 
— вкупниот износ на заемот; 
— кој може да запишува заем; 
— каматната стапка што се плаќа за заемот и 

начинот на пресметувањето и плаќањето на кама-
тата и 

— роковите и начинот на отплатување на за-
емот. 

Член 70 
Републиката може да се задолжува во земјата 

и во странство, да издава обврзници и да распишу-
ва јавни заеми за финансирање на инвестиции и 
интервенции во стопанството. 

IX. КОНТРОЛА НАД УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТ-
ВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОП-

ШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ НА ОПШТИНАТА И 
РЕПУБЛИКАТА 

Член 71 
Заради контрола на извршувањето на буџетот 

органите и организациите на кои средствата им се 
обезбедуваат од буџетот на општината односно на 
Републиката се должни по барање на надлежниот 
орган за буџетот да му ги доставуваат финансис-
ките планови како и извештаите за извршување на 
нивните задачи. 

Член 72 
Надлежниот орган за буџетот може непосред-

но да врши контрола на наплатата на приходите 
и на користењето на средствата за одделни на-
мени, како и на финансиското и материјалното ра-
ботење на корисниците на средствата на општината, 
односно на Републиката. 

Ако органот од став 1 на овој член утврди дека 
добиените средства од општината, односно од Репуб-
ликата не се користат за намените за кои се утвр-
дени, ќе донесе решение за отстранување на непра-
вилностите, односно ќе поднесе пријава до надлеж-
ниот орган за преземање мерки поради повреда на 
важечките прописи. 

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Републичкиот секретар за финансии по потреба 

донесува поблиски прописи за начинот на воде-
њето на евиденцијата, книговодството и изготвува-
њето на завршната сметка на буџетот. 

Член 74 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за финансирање 
на Републиката и општините („Службен весник на 
СРМ", број 3/73 и 17/74). 

Член 75 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
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596. 

Врз основа на член 376, став 1, алине ја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија , 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИТЕ-
РИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА З А ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за критериумите и начи-
нот на обезбедување на дополнителните средства 
за финансирање на општите општествени потреби 
на општините за 1978 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 
декември 1977 година. 

Бро ј 06-3126 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ Н А ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ 

ПОТРЕБИ НА ОПШТИНИТЕ З А 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат критериумите и 

начинот на обезбедување на дополнителните сред-
ства за финансирање на општите општествени по-
треби на општините за 1978 година. 

Ч л е н 2 
Дополнителните средства на општините з а 1978 

година се утврдуваат на ниво на остварените допол-
нителни средства во 1977 година зголемени во з а -
висност од договореното ниво на средства за ф и -
нансирање на општата и заедничката потрошувачка 
во општината по жител , според Општествениот до-
говор за висината и движењето на средствата за 
финансирање на општата и заедничката потрошу-
вачка во општините во 1977 година („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 18/77), и тоа: 

— 10% за општината со средства под 2.000 
динари, 

— 7% за општината со средства над 2.000 до 
2.500 динари и 

— 4% за општината со средства над 2.500 ди-
нари по жител . 

Член 3 
Врз основа на критериумите од член 2 на овој 

закон дополнителните средства во износ од 
535.981.000 динари за 1978 година по општини се 
утврдуваат во следниве износи: 

7. Дебар 10.316.000 
8. Делчево 10.183.000 
9. Демир Хисар 9.997.000 

10. К а в а д а р ц и 8.813.000 
11. Кичево 18.154.000 
12. Кочани 11.731.000 
13. Кратово 9.962.000 
14. К р и в а П а л а н к а 14.121.000 
15. К р у ш е в о 7.095.000 
16. Куманово 41.241.000 
17. Македонски Брод 11.206.000 
18. Неготино 6.074.000 
19. Охрид 15.532.000 
20. Прилеп 26.661.000 
21. Пробиштип 4.417.000 
22. Радовиш 11.458.000 
23. Ресен 8.078.000 
24. Свети Николе 8.866.000 
25. Скопје — градот и 

општините „Центар", 
„Гази Баба", „Чаир", 
„Карпош" и „Кисела 
„Гази Баба", „Чаир", 
„Карпош" и „Кисела 
Вода" 94.424.000 

26. Струга 21.107.000 
27. Струмица 18.055.000 
28. Тетово 57.174.000 
29. Титов Велес 15.382.000 
30. Штип 8.753.000 

Член 4 
Наменски дополнителни средства за з а д о л ж и -

телно основно образование се обезбедуваат на оп-
штините: 

- Тетово во износ од 7.672.000 динари и 
— Гостивар во износ од 3.179.000 динари. 

Ч л е н 5 
Средствата од членовите 3 и 4 од овој закон се 

обезбедуваат во Републичкиот буџет за 1978 година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија" , а ќе се применува 
од 1 ј ануари 1978 година. 

1. Берово 
2. Битола 
3. Валандово 
4. Виница 
5. Гевгелија 
6. Гостивар 

8.734.000 динари 
25.819.000 

2.735.000 
8.069.000 
7.860.000 

33.964.000 

597. 

Врз основа на член 376, став 1, алине ја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија , 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
З А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ПРОМЕТ 

НА СТОКИ И УСЛУГИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА 
СТОКИ 

Се прогласува Законот за прометот на стоки и 
услугите во прометот на стоки, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1977 
година. 

Б р о ј 06-3132 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИТЕ ВО 

ПРОМЕТОТ НА СТОКИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите и начинот 

на вршење промет на стоки и услуги во прометот 
на стоки, доколку со посебни прописи поинаку не е 
определено. 

Прометот на стоки се врши во согласност со де-
ловните обичаи и начелата на моралот на соција-
листичкото самоуправно општество. 

Член 2 
Промет на стоки и услуги во прометот на стоки 

можат да вршат организации на здружениот труд. 
Промет на стоки можат да вршат и општестве-

но-политички и други општествени организа-
ции и здруженија на граѓани под условите опреде-
лени со овој закон. 

Промет на стоки на мало самостојно можат да 
вршат и работни луѓе со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓани под услови и на 
начин определени со овој закон. 

Член 3 
Условите за вршење промет на определени сто-

ки или услуги во прометот на стоки што ги пропи-
шуваат општествено-политичките заедници и нив-
ните органи, или се определуваат со општествен 
договор и самоуправна спогодба, мора да бидат 
еднакви за сите организации на здружениот труд 
кои го вршат прометот на стоки или услуги. 

Член 4 
Организациите на здружениот труд и другите 

учесници во прометот на стоки и услуги во проме-
тот на стоки не смеат да преземаат постапки и деј-
ствија, ниту да донесуваат акти со кои се нарушу-
ва единственоста на југословенскиот пазар или 
се нанесува штета на други организации на здру-
жениот труд, на потрошувачи или на општествена-
та заедница како целина. 

Член 5 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

промет на стоки и услуги во прометот на стоки за 
непосредна потрошувачка, односно за потребите на 
граѓаните, се должни да соработуваат и да се дого-
вараат со организациите на потрошувачите и со 
други самоуправни организации и заедници за сите 
прашања од заеднички интерес. 

П. ВРШЕЊЕ ПРОМЕТ НА СТОКИ 

Член 6 
Организациите на здружениот труд самостојно 

одлучуваат со кои групи, односно подгрупи на про-
изводи (струки) ќе вршат промет, ако со закон не 
е определено поинаку, како и дали ќе вршат про-
мет на стоки на големо, промет на стоки на мало, 
или промет на стоки на големо и мало. 

Член 7 
Организациите на здружениот труд промет на 

стоки на големо можат да вршат во посебни про-
стории или складишта за продажба на стоки на 
големо. 

Организациите на здружениот труд можат да 
вршат промет на стоки на мало во продавници (кла-
сични, самопослуги, стоковни куќи и др.), подвижни 
продавници, киосци, издвоени деловни места, паза-
ри на мало, складишта, автомати и др. 

Член 8 
За вршење промет на стоки мора да бидат ис-

полнети пропишаните минимални технички усло-
ви во поглед на продажниот, складишниот и друг 
деловен простор, уредите и опремата со кои тре-

ба да располагаат организациите на здружениот 
труд за непречено и современо вршење промет на 
стоки, односно услуги. 

Републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија, по претходно прибавено мислење на Стопан-
ската комора на Македонија, поблиску ќе ги про-
пише условите од став 1 на овој член. 

Член 9 
Работниците кои работат на работите од областа 

на прометот на стоки мораат да располагаат со по-
требна стручна подготовка. 

Организациите на здружениот труд со самоу-
правен општ акт ќе ја пропишат минималната 
стручна подготовка што мора да ја има работни-
кот кој врши работи од прометот на стоки, ако со 
посебен закон поинаку не е определено. 

Работниците кои непосредно работат во проме-
тот на животни намирници мораат да ги исполну-
ваат пропишаните посебни здравствени услови. 

Посебните здравствени услови од став 3 на овој 
член ги одредува републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика. 

Член 10 
Организациите на здружениот труд можат да 

вршат промет само на оние групи, односно под-
групи на производи (струки) за кои ги исполнуваат 
пропишаните услови од членовите 8 и 9 на овој 
закон. 

Републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија, врз основа на претходно прибавено мислење 
на Стопанската комора на Македонија, може да 
пропише и посебни услови за вршење промет на 
стоки на одделни групи, односно подгрупи на про-
изводи. 

Член 11 
Одделни производи можат да се пуштат во про-

мет доколку со закон поинаку не е определено, ако: 
— ги исполнуваат пропишаните минимални ус-

лови во поглед на квалитетот и другите својства; 
— на пропишан начин се означени, обележани 

или пакувани; 
— се снабдени со атест, цертификат, гарантен 

лист, со техничко упатство или со други пропиша-
ни исправи и ако имаат обезбедено сервис за от-
странување на неисправностите и недостатоците 
на производите за одредено време (гарантен рок), 
редовно одржување на гарантниот рок (сервисно 
одржување), како и потребни резервни делови. 

Член 12 
Со самоуправен општ акт организацијата на 

здружениот труд може да предвиди прометот на 
своите производи да го врши и преку застапник. 

Застапникот е овластен, во името на организа-
цијата на здружениот труд, во рамките на нејзи-
ната дејност, а во границите на своите овластувања, 
да врши одделни работи од прометот на стоки и да 
склучува договори за купување, односно за про-
дажба на стоки. 

Работите на застапникот може да ги врши са-
мо работник кој со работниците во организациите 
на здружениот труд за кои ги врши тие работи има 
засновано работен однос. 

Член 13 
Организациите на здружениот труд не можат да 

го овластат својот претставник во нивно име и за 
нивна сметка да склучува договори и да врши дру-
ги правни дејствија во прометот на стоки, освен 
ако го овласти и за нејзино застапување. 

Евиденцијата за претставништвата од став 1 ја 
води Стопанската комора на Македонија. 

Член 14 
Организациите на здружениот труд со самоу-

правен општ акт можат да предвидат промет на 
своите производи на големо надвор од своите про-
стории да вршат преку трговски патници. 
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Работи на трговски патник може да врши само 
работник кој е во работен однос со организацијата 
на здружениот труд за која врши промет на стоки. 

Начинот на работењето и овластувањето на тр-
говските патници од став 1 на овој член се одредува 
со самоуправен општ акт на организацијата на 
здружениот труд, во согласност со закон. 

Член 15 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

промет на стоки на мало се должни да ги обез-
бедат податоците и евиденцијата заради следење 
на движењето на стоките и цените во организација-
та на здружениот труд. 

Републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија, по претходно прибавено мислење на Сто-
панската комора на Македонија, ќе ги определи по-
датоците и евиденцијата од став 1 на овој член. 

Член 16 
Организациите на здружениот труд можат да 

предвидат со самоуправен општ акт промет на оп-
ределени производи да можат за таа организација 
да вршат и лица кои немаат засновано работен однос 
со таа организација на здружениот труд. 

Со самоуправниот општ акт од став 1 на овој 
член се одредуваат случаите и условите под кои 
работниците што не се во работен однос да вршат 
промет на мало на определени видови стоки, како 
и обликот и начинот на продажба на тие стоки. 

Со самоуправниот општ акт од став 1 на овој 
член организацијата на здружениот труд може да 
предвиди работникот што не е во работен однос во 
нејзино име да ги врши во прометот следниве ра-
боти: 

а) да купува, односно да собира: отпадоци (се-
кундарни суровини); шумски плодови и лековити 
билки; пердуви; влекачи и водоземци; 

б) да продава: зеленчук, овошје, цвеќе, сладо-
лед, безалкохолни пијалаци во оригинални паку-
вања, книги, весници, списанија и разгледници. 

Член 17 
Организацијата на здружениот труд и работни-

кот кој за таа организација на здружениот труд 
врши одделни работи од член 16 од овој закон ме-
ѓусебните права и обврски ги уредуваат со договор, 
во согласност со овој закон и со самоуправен општ 
акт. 

Организацијата на здружениот труд е должна 
договорот од ставот 1 на овој член да го регистрира 
ка ј надлежните органи на собранието на општината 
во местото каде што работникот живее во рок од 
8 дена по склучувањето на договорот. 

За договорите од ставот 1 на овој член во орга-
низацијата на здружениот труд се води посебна 
евиденција. 

Член 18 
Собранието на општината може да пропише на 

подрачјето на општината, или во одделни населени 
места и села, односно нивни делови да не може да 
се врши промет на определени производи предви-
дени со член 16 на овој закон. 

Одлуката од ставот 1 на овој член собранието 
на општината ја донесува со претходно прибавено 
мислење од организациите на потрошувачите во 
месните заедници. 

Член 19 
Општествено-политичките организации, опште-

ствените организации и здруженијата на граѓани 
можат да вршат промет на стоки, ако таа дејност 
служи за остварување на задачите заради кои тие 
организации, односно здруженија се основани. 

Здруженијата на граѓани можат да вршат про-
мет на стоки на мало ако за тоа добијат одоб-
рение од општинскиот орган на управата надлежен 
за работите од областа на прометот. 

Организациите на здружениот труд од областа 
на здравството, социјалната заштита, образование-
то, културата и другите слични организации мо-
жат да вршат продажба на мало на стоки за секој-
дневна потрошувачка за потребите на лицата смес-
тени во тие организации. 

Член 20 
Работните луѓе кои самостојно вршат дејност 

со личен труд со средства во сопственост на гра-
ѓани можат слободно да ги продаваат своите про-
изводи. 

Член 21 
Лица кои не вршат дејност со личен труд со 

средства во сопственост на граѓани не можат да 
купуваат и да ги продаваат купените производи. 

III. СОРАБОТКА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ПОТРОШУВАЧИТЕ 

Член 22 
Заради заштита на своите интереси граѓаните 

како потрошувачи на стоки и корисници на услу-
ги во прометот на стоки се организираат врз само-
управна основа во организации на потрошувачи, во 
месните заедници, како и во други самоуправни 
заедници и организации на потрошувачи. 

Член 23 
Граѓаните како потрошувачи на стоки и корис-

ници на услуги имаат право самоуправно да се 
организираат заради влијание врз развојот на про-
изводството и на услужните дејности со кои се 
задоволуваат нивните потреби, спречување на мо-
нополот и заради заштита на други свои интереси. 

Член 24 
Организациите на здружениот труд кои се за-

нимаваат со промет на стоки и услуги за непосред-
на потрошувачка се должни да соработуваат и да 
се договараат со самоуправните интересни заедни-
ци, со месните заедници и со организациите на 
потрошувачите, особено за: развојот на локацијата 
на продавниците на нивното подрачје, видот, асор-
тиманот, количествата, квалитетот и цените на про-
изводите што се наменети за непосредна потро-
шувачка, работното време, квалитетот на услуги-
те, жалбите на потрошувачите и за другите ра-
боти и прашања од заеднички интерес, а по-
себно за снабдувањето на граѓаните со производи за 
секојдневна потрошувачка. 

Член 25 
Соработката и договарањето од член 24 на овој 

закон се остварува на начин предвиден со самоуп-
равната спогодба што организациите на здруже-
ниот труд кои се занимаваат со работите на про-
метот на стоки за непосредна потрошувачка ќе ја 
склучат со самоуправните интересни заедници, мес-
ните заедници и со организациите на потрошува-
чите. 

По барање од организациите на потрошувачите, 
организациите на здружениот труд кои вршат про-
мет на стоки и услуги за непосредна потрошувач-
ка на граѓаните се должни да пристапат кон склу-
чување на самоуправната спогодба од ставот 1 на 
овој член. 

Член 26 
Организациите на здружениот труд кои произ-

ведуваат, односно продаваат стоки или вршат услу-
ги за непосредна потрошувачка на граѓаните се 
должни да создаваат услови и да го поттикнуваат 
организирањето на потрошувачите на стоки, од-
носно на корисниците на услугите заради истра-
жување и утврдување на нивните потреби и инте-
реси, планирање и усогласување на односите на 
производството и потрошувачката врз потрајна 
основа. 

Член 27 
Со самоуправната спогодба од член 25 на овој 

закон исто така се утврдува и обликот на матери-
јалното стимулирање на потрошувачите преку уче-
ството на потрошувачите во делот на приходот што 
го оствариле организациите на здружениот труд 
кои вршат промет на стоки и услуги за непосредна 
потрошувачка, било за давање повластици на пот-
рошувачите при купување на стоки, со кредити-
рање на потрошувачите, или на друг начин што до-
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говорно ќе се утврди со организациите на потро-
шувачите. 

Член 28 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

промет на стоки или услуги се должни на пот-
рошувачот, како купувач на стоки, за продаде-
ната стока или користената услуга да му издадат 
благајнички блок (каса-блок), парагон — блок, или 
сметка. 

Организациите на здружениот труд не се долж-
ни да постапат според одредбите од став 1 на овој 
член, кога продажбата на производите се врши 
преку киосци, на пазарите, саемите и слично, освен 
еп случаите кога купувачот тоа изречно го бара. 

Член 29 
Организациите на здружениот труд се должни 

при распродажбата и снижувањето на цените на 
стоките, на вообичаен начин да ги известат купу-
вачите, како и за причините за распродажбата или 
снижувањето на цените и за времето кога ќе се 
изврши распродажбата и снижувањето на цените. 

Организациите на здружениот труд се должни 
на виден начин да ги истакнат старите и новите 
цени на стоките на кои се снижуваат цените. 

Член 30 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

промет на стоки на мало се должни со самоуправен 
општ акт да ја утврдат постапката за решавање на 
рекламациите на купувачите за недостатоците на 
продадените производи, а во согласност со постој-
ните прописи. 

За донесените одлуки по дадените рекламации 
организациите на здружениот труд се должни вед-
наш да ги известат купувачите. 

IV. ПРОМЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 

Член 31 
Земјоделските производи можат да ги купуваат 

од индивидуалните земјоделски производители за на-
тамошна продажба или преработка земјоделските 
задруги и организациите на здружениот труд кои 
со индивидуалните земјоделски производители со 
самоуправна спогодба по основ на соработка го 
здружиле трудот и средствата заради заедничко 
унапредување на земјоделското производство и про-
метот на тие производи. 

Земјоделските производи произведени врз ос-
нова на соработка од став 1 на овој член индиви-
дуалните земјоделски производители се должни да 
им ги испорачаат само на организациите на здруже-
ниот труд со кои ја засновале таа соработка. 

Организациите на здружениот труд се должни 
навремено и уредно да ги извршуваат обврските 
спрема индивидуалните земјоделски производители 
според одредбите од став 1 на овој член. 

Член 32 
Земјоделските производи што не се произведе-

ни врз основа на соработка и здружување на тру-
дот и средствата можат да ги купуваат од индиви-
дуалните земјоделски производители земјоделските 
задруги, организациите на здружениот труд, голе-
мите потрошувачи и работните луѓе кои вршат 
промет на мало според одредбите на овој закон. 
Купувањето на тие производи се врши во делов-
ните простории на земјоделските задруги, на орга-
низациите на здружениот труд и на другите купу-
вачи, како и на пазарите на големо. 

Добиток може да се купува и на пазарите за 
добиток на начин и под услови предвидени со па-
зарниот ред. 

Лицата кои вршат откуп на земјоделски про-
изводи од став 1 на овој член мораат да бидат во 
работен однос во организациите на здружениот труд 
за кои ги купуваат тие производи. 

Член 33 
Организацијата на здружениот труд која ку-

пува земјоделски производи непосредно од индиви-
дуалните земјоделски производители е должна, во 
согласност со месните обичаи и на начин кој им е 
достапен на индивидуалните земјоделски произво-
дители да го објави видот и квалитетот на произ-
водите што има намера да ги купува, цената на 
производите, рокот и начинот на плаќање и вре-
мето во кое ќе се врши купувањето на производите. 

Член 34 
Куповната цена на земјоделските производи 

што ги купува организацијата на здружениот труд 
непосредно од индивидуалните земјоделски произ-
водители, може да им се исплати на нив само врз 
основа на откупна белешка. 

Откупната белешка мора да ги содржи: фир-
мата, односно името и седиштето на купувачот; 
името, презимето и местото на живеење на инди-
видуалниот земјоделски производител од кого е 
купен производот; видот, квалитетот, количеството 
и цената на купениот производ и денот кога е из-
вршена купопродажбата. Откупната белешка мора 
да биде заверена со жиг на купувачот кој ја изда-
ва и со потпис на лицата кои го извршиле купу-
вањето и продажбата на производот. 

Член 35 
Индивидуалните земјоделски производители мо-

жат сопствените земјоделски производи што не се 
произведени врз основа и во рамките на самоуп-
равна спогодба за здружување на трудот и средст-
вата, или склучен договор, слободно да ги прода-
ваат на пазарот, во согласност со одредбите на овој 
закон и со прописите на собранијата на општините. 

V. ВРШЕЊЕ ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО СО 
САМОСТОЕН ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА НА 

ТРУДОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ 

Член 36 
Работните луѓе можат со личен труд со сред-

ства на трудот во сопственост на граѓани да вршат 
промет на стоки на мало на зеленчук и овошје 
според одредбите на овој закон. 

Производите од став 1 на овој член работните 
луѓе можат да им ги продаваат само на непосред-
ните потрошувачи. 

Член 37 
Собранието на општината може да одобри на 

одделни работни луѓе да вршат промет на мало со 
самостоен личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани на одделни видови основни 
прехранбени и други најнеопходни производи, во 
селата што се пооддалечени од потрошувачките 
центри и не се поврзани со сообраќајници со коло-
возна конструкција и во кои нема продавници. 

Член 38 
Продажбата на мало по основ на одредбите на 

членовите 36 и 37 на овој закон можат да ја вршат 
работните луѓе сами или со помош на членовите 
на своето потесно семејство (брачен другар, роди-
тели и деца) кои живеат со него и во заедничко 
домаќинство, а не засновале работен однос, ниту 
вршат некоја друга самостојна стопанска дејност. 

Член 39 
Работните луѓе кои со личен труд со средства 

на трудот во сопственост на граѓани вршат промет 
на стоки на мало за продажба на производите, ос-
новаат продавници, одредено продажно место, про-
дажно место на пазари на мало и слично (во ната-
мошниот текст: продавници). 

Работните луѓе од став 1 на овој член можат да 
основаат само една продавница. 

Член 40 
За основање продавница потребно е одобрение. 
Одобрението од став 1 на овој член го издава 

општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
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тите од областа на прометот на чие подрачје про-
давницата ќе има деловни простории, односно про-
дажно место. 

Член 41 
Одобрението од член 40 од овој закон се из-

дава по барање од работните луѓе откако прет-
ходно ќе ги исполнат следниве услови: 

— да се југословенски државјани; 
— да располагаат со продавница, освен во слу-

чаите кога продажбата на производите се врши на 
пазари на мало или на одредено продажно место; 

— да не се во работен однос или да не вршат 
некоја друга стопанска дејност со личен труд и 
сопствени средства; 

— со правосилна судска одлука за сторено кри-
вично дело да не им е забрането вршење дејност 
самостојна продажба на стоки на мало; 

— да ги исполнуваат пропишаните здравствени 
услови; 

— да ги исплатиле стасаните придонеси и да-
ноци. 

Член 42 
Одобрението за основање продавници го изда-

ва, општинскиот орган на управата надлежен за 
работите од областа на прометот, по претходно при-
бавено мислење од организациите на потрошувачи-
те во месната заедница за потребата од вршењето 
на таква дејност на нејзиното подрачје. 

Член 43 
Одобрението за основање продавница мора да 

содржи: 
— име и презиме на сопственикот на продав-

ницата, татково име, место на раѓање и живеа-
лиште; 

— назив на производите или групата на про-
изводите што ќе се продаваат во продавниците; 

— деловно седиште и 
— назив (фирма) под која ќе работи продав-

ницата. 
Член 44 

Секоја продавница за продажба на мало мора 
да има назив (фирма) која мора да содржи полно 
име и презиме на сопственикот на продавницата и 
означување на предметот на работење што мора да 
биде истакнато на видно место. 

Од предметот на работењето мора да биде вид-
ливо со кои производи работи продавницата. 

Член 45 
Продавницата мора да биде впишана во регис-

тарот на продавниците што ги води општинскиот 
орган надлежен за работите од областа на прометот. 

Со уписот во регистарот на издадените одобре-
нија и обезбедувањето на деловни простории про-
давницата може да почне со работа. 

Член 46 
Собранието на општината со одлука го утврду-

ва распоредот, почетокот и завршувањето на ра-
ботното време во продавниците. 

Член 47 
Продавницата мора да ги истакнува цените на 

производите што ги продава. 

Член 48 
Техничките и здравствените услови што важат 

за организациите на здружениот труд се примену-
ваат и на продавниците и на работните луѓе кои 
самостојно вршат промет на стоки на мало со ли-
чен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓани. 

Член 49 
Продавницата може привремено да престане 

со работа поради болест на сопственикот, воена об-
врска, годишен одмор или некоја друга оправдана 
причина. 

Привременото престанување со работа од став 1 
па овој член го одобрува општинскиот орган на 
управата надлежен за работите од областа на про-
метот најдолго во траење од два месеца, а во случај 
на болест и воена обврска додека траат тие. 

Сопственикот на продавницата е должен пов-
торниот почеток на работењето на продавницата да 
му го пријави на органот од став 2 на овој член 
во рок од 8 дена по истекот на времето на прив-
ременото престанување на работењето. 

Член 50 
Продавницата престанува со работа: 
— со одјавување на продавницата; 
— по сила на законот; 
— со решение за престанок на работата и 
— со смртта на сопственикот на продавницата. 
Решението за престанок на работењето на про-

давницата односно за вршење промет на мало го 
донесува општинскиот орган на управата надлежен 
за работите од областа на прометот. 

Член 51 
Продавницата престанува со работа по сила на 

законот: 
— ако сопственикот на продавницата, делумно 

или целосно, ја изгуби работоспособноста; 
— ако сопственикот на продавницата заснова 

работен однос; 
— ако сопственикот на продавницата со пра-

восилна судска пресуда е осуден на безусловна 
казна затвор повеќе од 6 месеци; 

— ако се утврди дека сопственикот на продав-
ницата не ја води лично продавницата. 

Член 52 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите од областа на прометот ќе донесе решение 
за престанок на работењето на продавницата ако: 

1) се утврди дека сопственикот на продавни-
цата добил одобрение за отворање продавница врз 
основа на лажни исправи; 

2) сопственикот на продавницата повеќе од 6 
месеци не ги намирил стасаните обврски за оп-
штествените и заедничките потреби; 

3) се утврди дека сопственикот на продавницата 
вработува туѓа работна рака спротивно на одредби-
те на член 38 на овој закон; 

4) сопственикот на продавницата не почне со 
работењето во рок од 60 дена од денот на запишу-
вањето на продавницата во регистарот. 

Член 53 
Престанувањето со работа на продавницата се 

запишува во регистарот на продавницата по служ-
бена должност. 

Член 54 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите од областа на прометот пропишува на кои 
места и во кои случаи продавницата може да ги 
продава своите производи и надвор од своите де-
ловни простории, како и да ги определува условите 
за таквиот начин на продажба. 

VI. ВРШЕЊЕ УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ 

Член 55 
Организациите на здружениот труд во про-

метот на стоки можат да ги вршат следниве услу-
ги: агенциски услуги, посреднички услуги, застап-
нички услуги, комисиони услуги, берзански услу-
ги, услуги за ускладиштување на стоките, услуги 
на испраќање и доставување на стоките, услуги 
на контрола на квалитетот и квантитетот на сто-
ките, услуги на осигурување на стоките, услуги на 
економска пропаганда, приредување саеми и сто-
пански изложби, услуги на пазарот на големо, ус-
луги на пазарот на мало, како и други услуги воо-
бичаени во прометот на стоки. 
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Член 56 
За вршење на одделни услуги од член 55 на 

овој закон мора да бидат исполнети условите во 
однос на стручната подготовка на вработените во 
организациите на здружениот труд кои ги вршат 
тие услуги, како и пропишаните минимални тех-
нички услови во однос на деловните простории, уре-
ди и опрема, како и другите пропишани услови. 

Организациите на здружениот труд со самоуп-
равен општ акт ќе ја пропишат минималната струч-
на подготовка и работното искуство што мора да го 
има работникот кој работи на работите околу врше-
њето на услуги во прометот на стоки. 

Организациите на здружениот труд можат да 
ги вршат само оние услуги за кои ги исполнуваат 
условите од став 1 на овој член. 

Републичкиот секретар за индустрија и трго-
вија, по претходно прибавено мислење од Стопан-
ската комора на Македонија, ќе ги пропише мини-
малните технички услови за деловните простории 
во кои се вршат услугите во прометот на стоки. 

Член 57 
Организациите на здружениот труд што се ре-

гистрирани за вршење одделни услуги во проме-
тот на стоки и организациите на здружениот труд 
со кои работат меѓусебните права и обврски ги ут-
врдуваат со договор, во согласност со закон. 

Организациите на здружениот труд кои вршат 
услуги во прометот на стоки договорот од став 1 на 
овој член можат да го склучуваат и со граѓани и 
граѓанско-правни лица, ако вршењето на такви 
услуги е вообичаено за граѓаните и граѓанско-прав-
ните лица. 

Член 58 
Под агенциски услуги се сметаат склучување-

то договор за работи на стоковниот промет во име и 
за сметка на коминтентите. 

Посреднички услуги се сметаат доведувањето во 
врска на коминтентите, или на коминтентот со 
трети лица заради склучување договори за работи 
на стоковниот промет („мешетарење"). 

Член 59 
Под застапнички услуги се сметаат вршење на 

промет на стоки и услуги во име и за сметка на 
други организации на здружен труд како и врше-
ње на сервисна служба и други технички услуги 
во врска со одржувањето и поправката на произ-
водите. 

Организациите на здружениот труд кои вршат 
застапнички услуги стоките на организациите што 
ги застапуваат можат да ги држат и на консигна-
циони складишта. 

Член 60 
Под комисиони услуги во прометот на стоки се 

сметаат вршењето продажба подвижни предмети 
— производи во свое име и за сметка на граѓани и 
на други коминтенти. Комисионите услуги се вр-
шат одвоено од другите дејности со кои се зани-
маваат организациите на здружениот труд. 

Член 61 
Под берзански услуги се сметаат дејностите око-

лу доведувањето во врска на организациите на здру-
жениот труд преку организирање состаноци за-
ради склучување договори за купување и продаж-
ба на стоки. 

Берзанските услуги ги опфаќаат и следниве 
работи: 

— давање известување за положбата на па-
зарот; 

— објавување на цените на производите што 
биле предмет на берзански работи, како и објаву-
вање податоци за нивните количества, за роковите 
на испорака, за квалитетот и асортиманот; 

— организирање на продажба на одделни про-
изводи на јавна лицитација. 

Стоковните берзи можат да вршат и други ра-
боти вообичаени во работењето на стоковните бер-
зи, кои се одредени со нивниот статут. 

Член 62 
Под услуги на ускладиштување на стоки се 

сметаат сместувањето и чувањето на доверените 
стоки од страна на коминтентите, како и вршењето 
други работи што вообичаено се вршат при чува-
њето и сместувањето на стоките. 

Член 63 
Под отпремнички услуги се сметаат отпремува-

њето и доотпремувањето на стоки во свое име и 
за сметка на коминтенти, како и вршењето други 
работи што вообичаено се вршат при отпремувањето 
и доотпремувањето на стоките. 

Член 64 
Под услуга на контрола на квалитетот и кван-

титетот на стоките се смета испитувањето и утврду-
вањето на потеклото, квалитетот и квантитетот на 
стоките и вршењето други работи што вообичаено 
се вршат при таа контрола. 

Член 65 
Под услуги за осигурување на стоки се сметаат 

работите на осигурување на стоките од определени 
ризици и од нивното влијание. 

Доколку се оствари ризик во смисла на став 1 
на овој член, осигурителот се обврзува да му го 
плати договорениот надоместок на осигуреникот или 
на друго лице. 

Член бб 
Под услуги за економска пропаганда се сметаат 

информирањето на потрошувачите за својствата, 
квалитетот и начинот на користење на производите, 
или користењето на одредени услуги. 

Член 67 
Под приредување саеми и стопански изложби се 

смета организирањето на домашни саеми, меѓуна-
родни саеми или домашни и меѓународни саеми на 
примероци на стоки, како и организирањето сто-
пански изложби. 

Организациите на здружениот труд кои вршат 
приредување саеми или домашни и меѓународни 
саеми на примероци на стоки се должни да се при-
држуваат на календарот за одржување на саемот 
кој договорно се утврдува во Стопанската комора 
на Југославија. 

Член 68 
Пазарите на големо се посебно организирани и 

уредени места на кои се врши продажба и купу-
вање на земјоделски и други производи на големо и 
се вршат услуги во прометот. Прометот на паза-
рите на големо се врши според пазарниот ред, 
што го донесува организацијата на здружениот труд 
која врши дејност услуги на пазарот на големо, за 
кој мораат да се придржуваат продавачите и купу-
вачите кои ги користат услугите на пазарот. За па-
зарниот ред дава согласност општинскиот орган 
на управата надлежен за работите од областа на 
прометот во седиштето на пазарот на големо. 

Организацијата на здружениот труд од став 1 
на овој член може да купува и да продава земјо-
делски и други производи. 

Под услуги на пазарот на големо особено се 
сметаат: 

— ставањето на располагање на коминтентите 
простории за излагање при продажбата на земјо-
делски производи; 

— ускладиштувањето на земјоделски произво-
ди, нивната доработка и преработка, како и пот-
ребни работи околу манипулирањето со тие про-
изводи; 

— вршењето превоз, отпремувањето и доотпре-
мувањето, како и работи околу контролата на ква-
литетот и квантитетот на земјоделски производи и 
друго. 
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Член 69 
Пазарите на мало се места каде што се врши 

промет на мало на земјоделски производи меѓу про-
давачите и купувачите непосредни потрошувачи. 

Организациите на здружениот труд кои вршат 
услуги на пазарот на мало се должни со организа-
циите на потрошувачите во месните заедници и во 
другите самоуправни заедници и организации на 
потрошувачите да склучат самоуправна спогодба за 
вршење работи од заеднички интерес, особено за 
асортиманот и квалитетот на услугите што ги врши 
пазарот на мало, како и за условите за начинот на 
вршење на услугите. 

Со самоуправната спогодба од став 2 на овој 
член се одредуваат и групи на производи што мо-
жат да се продаваат на пазарот на мало. 

Прометот се врши според пазарниот ред што 
го донесува организацијата што врши услуги на 
пазарот на мало, на кој дава согласност општин-
скиот орган на управата надлежен за работите од 
областа на прометот во седиштето на пазарот на 
мало. 

Со пазарниот ред посебно се уредува кои 
производи можат да се продаваат, односно купу-
ваат на пазарите, времето на одржување на паза-
рот и износот на надоместокот за користење на 
пазарниот простор и на услугите. 

Член 70 
Аукциите се места на кои се врши продажба 

на стоки со наддавање на купувачите и тие се 
вршат било на посебно организирано место, било 
на пазарите на големо. 

VII. УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 71 
Ако организациите на здружениот труд неов-

ластено вршат промет на стоки и услуги во про-
метот на стоки, органот на пазарната инспек-
ција ќе донесе решение, со кое ќе се забрани врше-
њето на таква дејност. 

Член 72 
Ако организацијата на здружениот труд неоп-

равдано ја запира или ја ограничува продажбата 
на стоки, органот на пазарната инспекција ќе до-
несе решение со кое ќе нареди пуштање на стоките 
во промет. 

Член 73 
Ако деловните простории, уредите и опремата 

наменети за вршење промет на стоки не ги испол-
нуваат пропишаните минимални технички услови, 
или ако лицата кои работат на работи на прометот 
немаат потребна стручна подготовка, органот на 
пазарната инспекција донесува решение со кое ќе 
се нареди отстранување на установените недоста-
тоци, одредувајќи примерен рок во кој недостато-
ците мора да бидат отстранети. 

Ако недостатоците не бидат отстранети во оп-
ределениот рок, органот на пазарната инспекција 
ќе донесе решение за забрана на користење на тие 
простории, уреди и опрема. 

Член 74 
Управните мерки од членовите 71, 72 и 73 на 

овој закон се применуваат и на останатите учес-
ници во прометот на стоки и вршењето услуги во 
прометот на стоки. 

Со примената на наведените управни мерки не 
се исклучува примената на управните мерки што 
се предвидени со други важечки прописи. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Стопански престапи 

Член 75 
Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап организација 
на здружениот труд, ако: 

1) неовластено врши промет на стоки и услуги 
во прометот на стоки; 

2) купува непосредно од земјоделските инди-
видуални производители земјоделски производи, а 
знаела или можела да знае дека тие се произведе-
ни во рамките на трајна деловна соработка во смис-
ла на член 31 од овој закон склучена меѓу индиви-
дуалните земјоделски производители и друга орга-
низација на здружениот труд. 

За стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни и одговорното лице во организацијата 
на здружениот труд со парична казна од 2.000 до 
10.000 динари. 

Прекршоци 
Член 76 

Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари 
ќе се казни за прекршок стопанска организација 
на здружениот труд, ако: 

1) деловните простории, уреди и опрема не од-
говараат на пропишаните минимални технички ус-
лови за вршење на промет на стоки и услуги во 
прометот на стоки (член 8); 

2) работниците кои работат на работи на про-
метот на стоки ја немаат пропишаната стручна под-
готовка (член 9 став 1); 

3) работниците кои непосредно работат со про-
мет на прехранбени производи не ги исполнуваат 
пропишаните здравствени услови (член 9 став 3); 

4) врши купување на земјоделски производи од 
индивидуалните зехмјоделски производители кои не 
се произведени во рамките на трајна деловна сора-
ботка спротивно на член 32 на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата на здруже-
ниот труд со парична казна од 1.000 до 3.000 динари. 

За прекршоците од став 1 на овој член пазар-
ните и санитарните инспектори, во рамките на свои-
те надлежности, можат да наплатуваат парична 
казна на лице место во износ од 1.000 динари од 
организациите на здружен труд и 500 динари од 
одговорното лице. 

Член 77 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казнат за прекршок работните луѓе кои самос-
тојно вршат промет на стоки на мало со личен 
труд и со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓани, ако: 

1) вршат промет на стоки на мало без одобрение 
на надлежниот орган или вршат промет на стоки 
или услуги во прометот на стоки надвор од својот 
регистарски број (член 41); 

2) користат дополнителна работа на други лица 
спротивно на одредбите на овој закон (член 38); 

3) отвораат повеќе од една продавница (член 
39 став 2); 

4) без одобрение продаваат производи надвор од 
своите деловни простории (член 39) или други про-
изводи од предвидените со член 36 на овој закон; 

5) не истакнат фирма или ако таа не ги содр-
ж и сите пропишани податоци (член 44). 

За прекршок од став 1 точките 1 до 4 од овој 
член ќе се изрече и заштитна мерка одземање на 
имотната корист остварена со извршениот прекр-
шок. 

Член 78 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казнат за прекршок работните луѓе кои вршат 
трговска дејност ако извршат дејствија спротивно 
од членовите 15, 46, 47 и 48 од овој закон. 

За прекршок од став 1 од овој член пазарните 
и санитарните инспектори во рамките на своите 
стварни надлежности можат да наплатуваат и па-
рични казни на лице место во износ од 500 динари. 

Член 79 
Со парична казна од 200 до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок физичкото лице кое неовлас-
тено, спротивно на член 21 од овој закон купува 
индустриски производи, градежен материјал, до-
биток, производи од добиток, зеленчук, овошје, ж и -
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та, алкохолни пијалаци и тутун заради натамошна 
продажба и ги продава така купените производи, 
ако дејствието не претставува кривично дело. 

Кон казната за делото од став 1 на овој член 
ќе се изрече и заштитна мерка одземање на имот-
ната корист остварена со извршувањето на прекр-
шокот и заштитна мерка одземање на предметот со 
кој е извршен прекршокот. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 80 

Организациите на здружениот труд кои се ре-
гистрирани за вршење промет на стоки и услуги 
во прометот на стоки се должни вршењето на про-
метот и на тие услуги да го усогласат со одредбите 
на овој закон во рок од една година од денот на 
неговото влегување во сила. 

Член 81 
Во рок од една година од денот на влегувањето 

во сила на овој закон, републичкиот секретар за 
индустрија и трговија е должен да ги донесе про-
писите по однос на условите, податоците, евиденци-
јата и минималните технички услови согласно член 
8 став 2, член 15 став 2 и член 56 став 4 на овој 
закон. 

Член 82 
До донесувањето на прописите во однос на ми-

нималните технички услови за деловните просто-
рии од член 8 став 2 на овој закон, ќе се приме-
нуваат: 

1. Правилникот за општите минимални технич- -
ки услови, уредите и опремата на деловните прос-
тории на трговските претпријатија, трговските ду-
ќани и трговските деловни единици („Службен лист 
на ФНРЈ" број 32/60 и „Службен лист на СФРЈ" 
број 36/65); 

2. Правилникот за минимални технички усло-
ви за вршење промет на сурова кожа, волна и 
влакна на големо („Службен лист на СФРЈ" број 
36/68); 

3. Правилникот за минималните технички усло-
ви за вршење промет на отпадоци на големо 
(„Службен лист на СФРЈ" број 9/69 и 16/72); 

4. Правилникот за минималните технички усло-
ви за вршење промет на пченица и ' рж на големо 
(„Службен лист на СФРЈ" број 34/70) и 

5. Правилникот за минималните технички усло-
ви за вршење промет на мало на нафтени дери-
вати и масла за подмачкување на моторни возила 
и др. („Службен весник на СРМ" број 16/72). 

Член 83 
Општините се должни да ги усогласат своите 

прописи со одредбите на овој закон во рок од 6 
месеци од денот на неговото влегување во сила. 

Член 84 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за промет на стоки 
(„Службен весник на СРМ" број 27/67). 

Член 85 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

598. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

Се прогласува Законот за Службата на опште-
ственото книговодство во Социјалистичка Републи-
ка Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 23 декември 1977 година. 

Број 06-3129 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГО-
ВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Службата на општественото книговодство во 

Социјалистичка Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Службата) ги врши работите утвр-
дени со сојузниот Закон за Службата на општестве-
ното книговодство, и со овој закон. 

Член 2 
Работите од интерес за Републиката коишто ги 

врши Службата во рамките на својот делокруг се: 
евиденција и информативно-аналитички работи за 
располагање со општествени средства, контрола на 
исправноста на податоците за располагањето со тие 
средства, контрола на законитоста на располагање-
то со општествени средства и контрола на извршу-
вањето на обврските на корисниците на општестве-
ни средства спрема општествената заедница, работи 
на платниот промет во земјата, работи на економ-
ско-финансиската ревизија, како и други работи на 
општественото книговодство утврдени со закон. 

Член 3 
Како корисници на општествени средства, во 

смисла на овој закон, се сметаат основните и други 
организации на здружениот труд и нивните заед-
ници; договорните организации на здружениот труд; 
банките и другите финансиски организации; заед-
ниците на осигурувањето на имоти и лица; земјо-
делските и други задруги; самоуправните интерес-
ни заедници, месните заедници и други самоуправ-
ни организации и заедници и нивните здруженија; 
општествено-политичките заедници и нивните орга-
ни, нивните организации и фондови и други држав-
ни органи; општествено-политичките организации и 
други општествени организации; работните заедни-
ци и други општествени правни лица, како и други 
организации и заедници кои користат и располагаат 
со општествени средства. 

Член 4 
Службата е самостојна и единствена организа-

ција која врши работи од посебен општествен ин-
терес и која има јавни овластувања определени со 
устав и со закон. 

Службата е независна заедничка служба на 
организациите на здружениот труд, самоуправните 
интересни заедници и на други самоуправни орга-
низации и заедници, како и на општествено-поли-
тичките заедници. 

Член 5 
Службата е општествено-правно лице со права, 

обврски и одговорности што ги има врз основа на 
Уставот, Законот и Статутот. 

Седиштето на Службата е во Скопје. 
Печатот на Службата содржи назив на Служ-

бата во Републиката, односно на нејзините орга-
низациони единици и грб на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 
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Член 6 
Службата работи врз основа на закон и други 

прописи и во рамките на своите права и должности 
се грижи за нивното применување, односно извр-
тување . 

Во вршењето на работите од својот делокруг 
Службата применува единствена постапка и един-
ствен метод на работа. 

Член 7 
Службата ги известува општествено-политич-

ките заедници и општествено-политичките органи-
зации за појавите и согледувањата во развојот на 
општествено-економските односи кои ги соочува из-
вршувајќи работи од својот делокруг, дава пред-
лози за остварување на законитоста и општестве-
ната одговорност во располагањето со општестве-
ни средства и презема мерки, за што со закон е 
овластена, заради спречување и отстранување на 
неправилностите, незаконитостите и други општест-
вени негативни појави во располагањето со оп-
штествените средства. 

Член 8 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

Службата соработува со организациите на здруже-
ниот труд и со други самоуправни организации и 
заедници, со органите на општествено-политичките 
заедници, со Стопанската комора, со органите над-
лежни за откривање и гонење на сторителите на 
кривични дела и стопански престапи. 

Член 9 
Службата остварува соработка со органите на 

самоуправната работничка контрола со доставува-
ње на податоци, информации и наоди што се од 
значење за вршење на нивната функција, со врше-
ње увид или контрола на барање од органите на 
самоуправната работничка контрола, со известува-
ње за утврдената состојба и преземените мерки и 
со учество на свои претставници на седниците на 
тие органи кога на нив се разгледуваат информа-
ции и наоди од Службата. 

Службата им дава стручна помош на органите 
на самоуправната работничка контрола преку 
стручни консултации. 

Службата соработува со организациите на здру-
жениот труд и со други корисници на општествени 
средства во организирањето на нивната внатрешна 
контрола во финансиското и материјалното рабо-
тење. 

Член 10 
Службата на општественото книговодство го сле-

ди остварувањето на односите во распоредувањето 
на чистиот доход, кои основните организации на 
здружениот труд и другите корисници на општест-
вени средства ги утврдиле врз самоуправна основа 
во самоуправните спогодби во заедничките основи 
и мерила за распоредувањето на чистиот доход. 

Службата на општественото книговодство може, 
врз основа на договор со учесниците на самоуправ-
ното спогодување за работите од ставот 1 на овој 
член, да ги извршува и мерките што се предвидени 
со тие самоуправни акти. 

Член 11 
Ако по меѓународен договор е гарант Соција-

листичка Република Македонија, а од него произ-
легува обврска за корисникот на општествените 
средства да поднесе извештај за економско-финан-
сиската ревизија, корисникот на општествените 
средства е должен на Службата да и поднесе ба-
рање за економско-финансиската ревизија, а Служ-
бата е должна да изврши ревизија во согласност 
со условите утврдени со договорот. 

Член 12 
Службата има Статут. 
Со Статутот на Службата се утврдува органи-

зацијата на Службата, делокругот на организацио-
ните единици, делокругот на органите на управу-

вањето на Службата во нејзините организациони 
единици како и односите меѓу тие органи, кои со 
општи акти ги уредува Службата, и постапката 
за нивното донесување, начинот на остварувањето 
на самоуправната работничка контрола и општона-
родната одбрана, општествената самозаштита и 
внатрешната контрола, начинот на утврдувањето на 
вкупниот приход и доход и начинот на распредел-
бата на доходот на Службата, како и други праша-
ња во внатрешните односи и работењето на Служ-
бата. 

Статутот на Службата го донесува Советот на 
Службата, а го потврдува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 13 
Работниците во Службата ги остваруваат свои-

те права и имаат обврски и одговорности во соглас-
ност со одредбите на Законот, со кои се уредуваат 
правата, обврските и одговорностите на работници-
те во органите на управата, во согласност со Ста-
тутот на Службата и со целите, задачите, одговор-
ностите и природата на работите што ги врши 
Службата. 

Со Статутот на Службата се утврдува начинот 
на соодветното применување на одредбите на За-
конот од став 1 на овој член. 

Работниците во работната заедница на Служба-
та стекнуваат доход согласно со начелото на сло-
бодната размена на трудот, во согласност со самоуп-
равната спогодба склучена меѓу работните заедници 

- и Службата. 
Работниците во работните заедници од ста-

вот 3 на овој член имаат право на средства за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка. 

Член 14 
Работниците од Службата образуваат работна 

заедница на Службата (во натамошниот текст: ра-
ботна заедница на Службата). 

Работниците во организационата единица на 
Службата можат да образуваат работна заедница 
на таа организациона единица (во натамошниот 
текст: работна заедница на организационата еди-
ница). 

Член 15 
Меѓусебните права, обврски и одговорности на 

работниците на Службата се утврдуваат со самоуп-
равна спогодба. 

Самоуправната спогодба од ставот 1 на овој член 
се смета дека е склучена кога ќе биде усвоена и од 
Советот на Службата. 

Член 16 
Работниците на Службата ги утврдуваат и ост-

варуваат самоуправните права, обврски и одговор-
ности во работната заедница на Службата и во ра-
ботните заедници на организационите единици во 
кои работат. 

Работниците во Службата се должни самоуп-
равувањето во Службата и во нејзините органи-
зациони единици да го остваруваат на начин со кој 
се обезбедува ефикасно извршување на задачите 
на Службата. 

Член 17 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

Службата соработува со Службата на општестве-
ното книговодство на Југославија и со службите на 
општественото книговодство во републиките и авто-
номните покраини. 

Службата, односно нејзините организациони 
единици се должни да и даваат помош на Службата 
па општественото книговодство на Југославија, од-
носно на службите на општественото книговодство 
во републиките и автономните покраини. 

Член 18 
Службата одговара за својата работа пред Соб-

ранието на Социјалистичка Република Македонија. 
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Службата одговара и пред Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија за извршувањето на своите задачи во рамките 
на неговите права и должности. 

Надзор над законитоста во работењето на 
Службата врши Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Член 19 
Работите од својот делокруг Службата ги врши 

преку организационите единици. 
Организациони единици на Службата се: Цент-

ралата и филијалите. 
Филијалите можат да имаат издвоени работни 

единици и тоа: експозитури и деловници. 

Член 20 
Службата донесува годишна програма за работа. 
Годишната програма за работа ги опфаќа за-

дачите од интерес за целата Република, како и ра-
ботите и задачите од интерес за целата земја, што 
се вршат на територијата на Републиката, а кои се 
утврдени со годишна програма на Службата на оп-
штественото книговодство. 

Организационите единици на Службата доне-
суваат свои годишни програми за работа со кои 
покрај работите и задачите од програмата за рабо-
та на Службата се утврдуваат и работите и за-
дачите од интерес за општините кои ги покриваат, 
како и за корисниците на општествените средства 
од нивните подрачја. 

Службата ја 'доставува годишната програма за 
работа на Собранието на СР Македонија, а орга-
низационите единици ја доставуваат до собранијата 
на општините каде што делуваат организационите 
единици. 

Член 21 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија и Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија можат да ба-
раат од Службата да изврши определени работи од 
свој делокруг, иако тие не се опфатени со прог-
рамата за работа. К 

Собранието на општината може да бара, орга-В 
низационите единици на Службата надлежни за ^ 
подрачјата на општините, да извршат одделни ра--
боти од својот делокруг иако тие не се опфатени 
во нивната програма за работа. 

Подносителот на барањето е должен да обез-
беди потребни парични средства и други услови за 
извршување на работите од овој член, ако Служ-
бата, односно нејзините организациони единици не 
може да ја изврши таа работа со измени на го-
дишната програма за работа. 

Член 22 
На Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија Службата му поднесува годишен извеш-
тај за работата со завршна сметка. 

Организационите единици за своето работење 
им поднесуваат годишен извештај на собранијата 
на општините од нивните подрачја. 

Службата, односно нејзините организациони 
единици се должни на Собранието на СР Македо-
нија, односно на собранијата на општините да им 
поднесат и посебни извештаи за извршувањето на 
работите кои им се доверени, ако тоа го бара соод-
ветното собрание. 

Член 23 
Службата обезбедува јавност во својата работа 

со известување на Собранието на СР Македонија, 
односно на собранијата на општините за својата 
работа, како и со известување на заинтересираните 
органи и организации за уочените проблеми и поја-
ви од работата на корисниците на општествени сред-
ства. 

Службата обезбедува јавност во работата и со 
известување на јавноста за својата работа преку 
печатот и други средства за јавно информирање, на 
начин определен со нејзините општи акти. 

Член 24 
Службата обезбедува средства за извршување 

на работите и задачите од својот делокруг преку 
приходите од надоместоците кои ги наплатува од 
корисниците на општествените средства, од опште-
ствено-политичките заедници, како и од други при-
ходи кои ги остварува во согласност со законот. 

Од приходите кои ги остварува од став 1 на 
овој член Службата ги подмирува трошоците за 
извршување на своите функции и обезбедува сред-
ства за проширена материјална основа на работата 
и средства за работната заедница на Службата. 

Член 25 
Службата води книговодство по контниот план 

на органите на општествено-политичките заедници. 
Службата донесува финансиски план и за-

вршна сметка. 

Член 26 
Службата на општественото книговодство на 

Југославија, Службата во Републиката, службите 
во другите републики и автономни покраини не 
плаќаат општински и републички такси на списите 
и за дејствијата во постапката пред судовите и дру-
I и органи и организации. 

Организација на Службата 

Член 27 
Централата на Службата (во натамошниот текст: 

Централа) работи под назив: „Служба на општест-
веното книговодство во Социјалистичка Република 
Македонија — Централа во Скопје". 

Филијалата на Службата во Републиката (во 
натамошниот текст: филијала) работи под називот: 
„Служба на општественото книговодство во Соција-
листичка Република Македонија — филијала во 

", со назначување на место-
то и седиштето. 

Член 28 
Преку Централата, Службата обезбедува един-

с т в е н а постапка и единствен метод во вршењето на 
'- работите и задачите од својот делокруг и единстве-
I ца примена на законите и другите прописи од стра-
сна на сите организациони единици. 
1 За потребите на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија и на Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Централата изработува информации и анали-
зи за движењата во стопанството, за појавите во 
располагањето со општествените средства, за спро-
ведувањето на обврските на корисниците на сред-
ствата и за други појави и проблеми кои Службата 
ги согледува во вршењето на работите од својот 
делокруг. 

Член 29 
Со цел за извршување на работите и задачите 

од член 28 на овој закон, Централата особено: 
— подготвува стручни упатства за работа на 

организационите единици за единствена примена на 
републички прописи од делокругот на Службата; 

— врши контрола на работата на филијалите; 
— води постапка по жалбите против решени-

јата на филијалите и подготвува решенија за таа 
постапка; 

— го утврдува и разработува системот на еви-
денции и обработка на статистички податоци од 
интерес за Републиката; 

— врши економско-финансиска ревизија; 
— собира, обработува и објавува податоци за 

остварувањето, распределбата и користењето на 
општествените средства на територијата на Репуб-
ликата и за извршувањето на обврските и на ко-
рисниците на општествени средства. 

На барање на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, или на генералниот директор на Службата на 
општественото книговодство, како и кога тоа ќе го 
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определи Советот или генералниот директор на 
Службата, Централата врши непосредна контрола 
на работењето на корисниците на општествени 
средства. 

Централата врши и други работи определени со 
Законот, Статутот и со другите општи акти на 
Службата. 

Член 30 
Филијалите непосредно ги извршуваат работите 

и задачите од делокругот на Службата, освен ра-
ботите кои врз основа на Законот и Статутот на 
Службата ги врши Централата. 

За потребите на собранијата на општините фи-
лијалите изработуваат информации и анализи за 
движењето во стопанството, за појавите во распо-
лагањето со општествените средства, за спроведува-
њето на мерките за економската политика, за из-
вршување на обврските на корисниците на опште-
ствените средства и за други појави и проблеми кои 
ги согледуваат во вршењето на работите од својов 
делокруг. 

Член 31 
Филијала се основа за подрачјето на една или 

повеќе општини. 
Со актот за основање на филијалата се опреде-

лува нејзиното подрачје и седиште. 

Член 32 
За основање на филијалата и за промени на 

нејзиниот статус (спојување, припојување или по-
делба) одлучува Советот на Службата на предлог 
од генералниот директор, по претходно добиено 
мислење од собранијата на општините на чие по-
драчје филијалата се основа, односно од подрачјето 
на филијалата чиј статус се менува. 

Член 33 
За основање на издвоена работна единица и за 

промена на нејзиниот статус (спојување, припоју-
вање и поделба) одлучува Советот на Службата на 
предлог од генералниот директор, а по претходно 
добиено мислење од собранијата на општините од 
подрачјата за кои се основа издвоената работна 
единица, односно од подрачјето на издвоената ра-
ботна единица чиј статус се менува. 

Кога се одлучува за промена на статусот на 
издвоената работна единица се бара мислење од ра-
ботната заедница на филијалата, како и посебно 
мислење од работниците кои работат во издвоената 
работна единица. 

Со актот за основање на издвоената работна 
единица се определуваат работите кои единицата ќе 
ги извршува, како и нејзиното подрачно седиште. 

Член 34 
Организационата единица е должна правилно 

и навремено да ги врши работите и задачите од сво-
јот делокруг. 

При вршењето на работите и задачите органи-
зационите единици на Службата се должни да со-
работуваат и една на друга да си даваат помош. 

Во извршувањето на работите и задачите од 
став 1 на овој член организационата единица е 
должна да се придржува за упатствата на генерал-
ниот директор на Службата на општественото кни-
говодство на Југославија и на генералниот дирек-
тор на Службата, донесени врз основа на законот. 

Совет на Службата 

Член 35 
Се формира совет на Службата. 
Советот на Службата го сочинуваат: 
— генералниот директор на Службата и 
— по еден претставник од: Собранието на Соци-

јалистичка Република Македонија, Републичката 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ па Македонија, Сојузот на синдика-
тите па Македонија, Стопанската комора на Маке-
донија и директорите на филијалите од територија-
та на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 36 
Советот на Службата се грижи за правилно и 

навремено извршување на работите и задачите на 
Службата определени со Законот и со прописите 
донесени врз основа на Законот и утврдени во про-
грамата за работа за правилна примена на општите 
акти на Службата и актите кои ги донеле орга-
ните на Службата на општественото книговодство, 
а кои се задолжителни за Службата. 

Советот на Службата презема мерки за подобру-
вање на организацијата на Службата, усовршување 
на методот на работа, одобрување стручен состав на 
работниците во работната заедница на Службата, 
како и други мерки со кои се унапредува работата 
на Службата. 

Член 37 
Со цел за извршување на правата и обврските 

од членот 36 на овој закон, Советот на Службата: 
1) донесува статут на Службата; 
2) донесува годишна програма за работа и го 

усвојува годишниот извештај за работа на Служ-
бата; 

3) донесува финансиски план и завршна сметка 
на Службата; 

4) донесува тарифа за надоместоците за ра-
ботите и услугите на Службата; 

5) ги утврдува условите за основање на органи-
зационите единици на Службата; 

6) утврдува мерила и критериуми за опреде-
лување на работните места во организационата еди-
ница кои се неопходни за вршење на работите од 
делокругот на Службата; 

7) донесува програма за унапредување на ма-
теријалната основа на работата на Службата; 

8) одлучува за основање и за статусни промени на 
филијалите и издвоените работни единици; 

9) донесува општи акти од надлежност на 
Службата; 

10) единствено за сите организациони единици 
утврдува распоред, почеток и завршување на ра-
ботното време. 

Советот на Службата, врши и други работи 
определени со Статутот на Службата, во согласност 
со овој закон. 

Член 38 
Советот на Службата за работите од својот де-

локруг одлучува на седници, а одлуките ги донесу-
ва со мнозинство на гласови од сите членови на 
Советот и тоа поодделно од делегираните членови 
и членовите на Службата. 

Генералниот директор на Службата обезбедува 
услови за работа на Советот, ги свикува седниците, 
предлага дневен ред, претседава на седница, ги пот-
пишува одлуките на Советот и се грижи за нив-
ното извршување. 

Советот на Службата донесува деловник за сво-
јата работа. 

Генерален директор 

Член 39 
Со работата на Службата раководи генералниот 

директор. 
Генералниот директор ја претставува и застапу-

ва Службата, се грижи за извршување на работите 
од делокругот на Службата, за организација на ра -
ботата на Службата, извршување на одлуките на 
Советот на Службата, потпишува задолжителни 
стручни упатства за работата на организационите 
единици, за единствената примена на републички-
те прописи од делокругот на Службата, одлучува по 
жалбите на решенијата на филијалите донесени во 
постапка на контрола, решава за судир на надлеж-
ностите меѓу организационите единици на Служ-
бата, донесува решенија во постапка на ревизија, 
врши наредбодавно право на средствата на Служ-
бата како и други работи кои со законот или со 
статутот на Службата му се ставени во неговиот 
делокруг. 
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Генералниот директор покренува постапка пред 
надлежниот уставен суд за оценување на устав-
носта и законитоста на прописите кои Службата ги 
применува во извршувањето на работите од својот 
делокруг. 

Член 40 
Генералниот директор на Службата го имену-

ва и разрешува од должност Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Генералниот директор истовремено е и старе-
шина на Централата. I 

Генералниот директор има заменик. Заменикот 
се именува и разрешува според истата постапка ка -
ко и генералниот директор. 

Генералниот директор има еден или повеќе по-
мошници, кои ги именува Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Со статутот на службата се утврдува кои ра-
боти од делокругот на Службата генералниот ди-
ректор може да ги пренесе на својот заменик или 
на други раководни работници на Службата. 

Член 41 
Генералниот директор на Службата и неговиот 

заменик се именуваат на 4 години и можат да би-
дат именувани два пати едноподруго на иста долж-
ност, а по исклучок, ако тоа се бара од оправдани 
причини, уште за еден мандатен период. 

Член 42 
Генералниот директор, во случај на отсутност 

или спреченост, го заменува неговиот заменик со 
сите овластувања и одговорности што ги има гене-
ралниот директор. 

Член 43 
Генералниот директор е одговорен за својата 

работа и за работата на Службата пред Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 44 
Ако генералниот директор најде дека општ или 

поединечен акт на Службата, освен поединечни акти 
донесени во управна постапка и актите според кои 
за конечно одлучување е предвидена надлежност на 
суд, се во спротивност со законот или статутот или 
ако поединечниот акт е во спротивност со општиот 
акт на Службата, ќе укаже на Советот на Служ-
бата. 

Ако и по тоа укажување Советот останува при 
својот акт, генералниот директор ќе му предложи 
на Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија да го запре од извр-
шување тој акт и веднаш го извести Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

По одлуката на Извршниот совет, актот на Со-
ветот не може да се извршува. 

Директор на филијалата 

Член 45 
Директорот на филијалата ја претставува и за-

стапува филијалата во работите од нејзиниот дело-
круг, се грижи за извршување на работите и за-
конитоста во работата на филијалата ја застапу-
ва филијалата во имотните односи во границите на 
средствата со кои филијалата располага, се грижи 
за работата на филијалата да се применуваат од-
луките на Советот на Службата и задолжителни 
стручни упатства на генералниот директор на Служ-
бата на општественото книговодство на Југославија 
и генералниот директор на Службата и врши и дру-
ги работи кои со законот, статутот или други оп-
шти акти на Службата му се ставени во надлеж-
ност. 

Член 46 
Директорот на филијалата го именува и разре-

шува генералниот директор на Службата по прет-
ходно мислење на Собранието на општината па 
чие подрачје е седиштето на филијалата. 

Член 47 
Директорот на филијалата донесува решение 

со кое на корисникот на општествени средства му 
налага преземање определени работи за отстрану-
вање на незаконитостите и неправилностите утврде-
ни во постапката на контролата. 

Директорот на филијалата може да овласти 
друг стручен работник од филијалата да донесе 
решение од став 1 на овој член. 

Член 48 
Директорот на филијалата е одговорен за сво-

јата работа и за работата на филијалата пред Со-
ветот на Службата и пред генералниот директор. 

Работна заедница на Службата и работни заедници 
на организационите единици 

Член 49 
Работниците во работната заедница на Служ-

бата и во работните заедници во нејзините орга-
низациони единици ги остваруваат своите самоу-
правни права, обврски и одговорности согласно со 
законот, самоуправната спогодба, статутот на Служ-
бата, статутот на работната заедница на Службата 
и со други самоуправни акти на службата. 

Член 50 
Со самоуправната спогодба од член 13 став 3 

од овој Закон се уредуваат особено: 
— правата, обврските и одговорностите на ра-

ботната заедница во извршувањето на работите и 
задачите на Службата; 

— основите и мерилата за стекнување и расп-
о р е д у в а њ е на доходот на работната заедница; 

— овластувањето на работната заедница во по-
глед на користењето на средствата за работа и сред-
ствата на материјалните трошоци и правата на ра-
ботната заедница да формира посебни фондови; 

— основните услови во поглед на структурата 
на работните места и квалификационата структура 
на кадрите во работната заедница; 

— начинот на обезбедување на опрема и други 
материјално-технички услови за работа, како и 
средства за подобрување на работните услови; 

— прашањата во врска со утврдувањето на ви-
сината и условите за користење на средствата, обез-
бедување на средствата за станбена изградба, оп-
штествена исхрана и за одмор на работниците; 

— начинот на решавање на меѓусебните спо-
рови; и 

— други прашања од меѓусебните права, об-
врски и одговорности кои се од значење за правил-
но и навремено извршување на работите и задачите 
на Службата. 

Средства за работа на Службата 

Член 51 
Службата стекнува средства за извршување на 

работите и задачите од својот делокруг: 
— со наплатата на надоместокот за услуги при 

вршење на платниот промет од корисниците на оп-
штествени средства и други лица на кои им врши 
такви услуги; 

— со наплатата на надоместок за вршење на 
работите од евиденција и статистика, информатив-
но-аналитички работи и во работите на контролата 
на општествено-политичките заедници самоуправ-
ните интересни заедници и општествените фондови. 

Службата стекнува приходи и од надоместок за 
работите од општественото сметководство кое го 
врши по посебни договори со корисниците на оп-
штествените средства и општествено-политичките 
заедници. 

Член 52 
Износите на надоместокот на работите и услу-

гите од член 51 став 1 на овој закон се определу-
ваат со Тарифата за надоместоци на работите и ус-
лугите на Службата (во натамошниот текст: Та-
рифа) која ја донесува Советот на Службата, а со-
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гласност дава Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Надоместоците за работите што ги врши Служ-
бата по посебни договори се определуваат со тие 
договори. 

Член 53 
Надоместоците за услугите и работите од член 

52 од овој закон Службата ги пресметува и ги на-
платува од сметките на корисниците на услугите, 
односно од сметките на приходите на општествено-
политичките заедници, самоуправните интересни за-
едници и фондовите. 

Член 54 
Со финансискиот план или со друг општ акт 

што го донесува Советот на Службата се уредува 
начинот на кој во текот на пресметковниот период 
од приходите на Службата се обезбедуваат сред-
ства за работа на организационите единици и нив-
ните работни заедници. 

Член 55 
Службата во текот на годината врши пресметки 

на деловниот резултат (периодична пресметка), а 
конечната пресметка на вкупниот приход и доход и 
распределбата на доходот се врши на крајот на го-
дината со завршната сметка, согласно со самоу-
правната спогодба и во согласност со прописите кои 
важат за органите на општествено-политичките за-
едници. 

Преодни и завршни одредби 

Член 56 
Службата ќе ја усогласува својата организа-

ција и работењето со одредбите од овој закон во рок 
од 1 година од денот на неговото влегување во 
сила. 

Член 57 
До донесување на Тарифата од член 53 од овој 

закон остануваат во важност Максималната тарифа 
за највисоките износи на надоместоци за работите и 
услугите на Службата на општественото книговод-
ство на Социјалистичка Република Македонија и 
Тарифата на организационите единици. 

Член 58 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

престанува да важи Законот за Службата на оп-
штественото книговодство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ", 
бр. 31/72). 

Член 59 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

599. 

Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД КОИ ВРШАТ 

РАБОТИ НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ 
ПРОМЕТ 

Се прогласува Законот за основање Координа-
ц и о н и одбор за организациите на здружениот труд 
кои вршат работи на надворешно-трговскиот про-
мет, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1977 
година. 

Бр. 06-3119 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

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

З А К О Н 

ЗА ОСНОВАЊЕ КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР ЗА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД КОИ 
ВРШАТ РАБОТИ НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИ-

ОТ ПРОМЕТ 

Член 1 
Заради вршење на задачите и работите што се 

определени со сојузен закон и со прописи донесени 
врз основа на сојузен закон, а кои се однесуваат на 
работењето на организациите на здружениот труд 
што вршат работи на надворешно-трговскиот про-
мет или што вршат стопански дејности во странство, 
при Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија се основа Координа-
ц и о н и одбор за организациите на здружениот труд 
што вршат работи на надворешно-трговскиот про-
мет (во натамошен текст: Координационен одбор). 

Член 2 
Координациониот одбор разгледува и дава 

предлози за прашањата што се однесуваат на рабо-
тењето на организациите на здружениот труд што 
вршат работи на надворешно-трговскиот промет или 
кои вршат стопанска дејност во странство, а особе-
но во врска со развојот на општествено-економски-
те и самоуправните односи во тие организации, 
спроведувањето на самоуправните спогодби и оп-
штествените договори, спроведувањето на кадров-
ската политика, организацијата и развојот на над-
ворешно-трговската мрежа во Југославија и во 
странство и законитоста во работењето во надво-
решно-трговскиот промет и друго. 

Член 3 
Во согласност со заедничката политика на еко-

номските односи со странство, Координациониот 
одбор: 

1) дава согласност за запишување на организа-
циите на здружениот труд во судскиот регистар за 
вршење работи на надворешно-трговскиот промет; 

2) дава согласност на одредбите од самоуправ-
ните општи акти на организациите на здружениот 
труд, со кои се уредуваат работите, односно работ-
ните задачи ,што ги вршат работниците што имаат 
посебни овластувања и одговорности и другите ра-
ботници во извршувањето на работите на надво-
решно-трговскиот промет, како и на одредбите со 
кои се уредува начинот на кој им се доверува вр-
шењето на тие работи; 

3) дава претходна согласност на изборот на ра-
ботниците кои имаат посебни овластувања и одго-
ворности во вршењето на работите на надворешно-
трговскиот промет; 

4) дава согласност дека работниците што имаат 
посебни овластувања и одговорности и другите 
стручни работници што се распоредуваат на работа 
во претпријатијата во странство, банките и дру-
гите финансиски организации во странство, осигу-
рителните и реосигурителните организации во 
странство, во странските претпријатија во кои ор-
ганизациите на здружениот труд вложиле сред-
ства во постојаните деловни единици во стран-
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ство и во работните единици во странство, ги испол-
нуваат условите за работа на тие работи, односно 
работни задачи; 

5) може да бара да се поведе постапка поради 
повреда на работната обврска на работниците на 
заедничкото стопанско претставништво во стран-
ство и за резултатот на таа постапка да биде из-
вестен; 

6) дава мислење на сојузниот орган на управа-
та надлежен за работите на надворешната трго-
вија и тоа: 

— за целесообразноста на основањето, работе-
њето и престанокот со работа на претпријатијата 
во странство, банките и другите финансиски орга-
низации во странство, осигурителните и реосигури-
телните организации во странство и на постојаните 
деловни единици во странство; 

— за целесообразноста на вложување средства 
на организациите на здружениот труд во странско 
претпријатие; 

— за целесообразноста на зголемување на ос-
новачкиот влог во претпријатието основано во 
странство и за откупување на дел од основачкиот 
влог на претпријатието во странство; 

— за целесообразноста на користењето на оства-
рената добивка во странство, односно за исклучи-
телно ослободување од преземената обврска за го-
дишниот трансфер на определен процент на добив-
ката на Југославија; 

7) врши и други работи определени со сојузен 
или со републички закон и со прописи донесени 
врз основа на сојузен или републички закон. 

Член 4 
Координациониот одбор има претседател и 9 

членови. 
Претседателот и членовите на Координациониот 

одбор ги именува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија и тоа: 
претседателот и три членови по сопствена иниција-
тива, а по три членови на предлог на Советот на 
Сојузот на синдикатите на Македонија и на Сто-
панската комора на Македонија. 

Претседателот на Координациониот одбор се 
именува од редот на членовите на Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Претседателот на Координациониот одбор има 
свој заменик. 

Заменикот на Претседателот на Координацио-
ниот одбор се именува од редот на членовите на 
Координациониот одбор кои Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија ги именува по сопствена иницијатива. 

Член 5 
Координациониот одбор работи на седници и 

одлучува со мнозинство на гласови од сите членови 
на Координациониот одбор. 

Член 6 
Ако на седницата на Координациониот одбор 

се разгледуваат прашања од пошироко општестве-
но значење, Координациониот одбор ги определу-
ва заинтересираните органи и организации кои мо-
жат да учествуваат во работата на Координацио-
ниот одбор. 

Член 7 
За разгледување и подготвување предлози и 

мислења за прашања што се од посебно значење, 
Координациониот одбор може да формира постоја-
ни или повремени работни тела (комисии, работни 
групи и слично). 

На работните тела од став 1 на овој член не 
можат да се пренесуваат работи за коишто одлучу-
ва Координациониот одбор. 

Член 8 
Против одлуката на Координациониот одбор со 

која се одбива давањето согласност за запишува-
ње во судскиот регистар, односно за бришење од 
судскиот регистар за вршење работи на надвореш-
но-трговскиот промет, како и во други случаи кога 
е тоа со закон предвидено против одлуката на 
Координациониот одбор да може да се поднесе 
приговор, организацијата на здружениот труд може 
да поднесе приговор до Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија во 
рок од 15 дена од денот на приемот на актот. 

Член 9 
Претседателот на Координациониот одбор ги 

свикува седниците на Координациониот одбор по 
потреба, а должен е да свика седница на Коор-
динациониот одбор на предлог на Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на предлог на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија и на предлог на Сто-
панската комора на Македонија. 

Член 10 
Координациониот одбор е одговорен за својата 

работа пред Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Членовите на Координациониот одбор се одго-
ворни за својата работа во Координациониот одбор 
на органите и организациите што ги предложиле за 
членови на Координациониот одбор. 

За својата работа Координациониот одбор по-
времено, а најмалку еднаш годишно, го известува 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Член 11 
Координациониот одбор донесува Деловник за 

својата работа, со кој поблиску се утврдуваат органи-
зацијата и начинот на работата, како и други пра-
шања што се од значење за работата на Коорди-
национиот одбор. 

Член 12 
Во извршувањето на задачите и работите од 

својата надлежност, Координациониот одбор сора-
ботува со Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија, Стопанската комора на Македонија, 
републичките органи на управата, Самоуправната 
интересна заедница на Социјалистичка Република 
Македонија за економски односи со странство, На-
родната банка на Македонија и со други органи и 
организации. 

Член 13 
Координациониот одбор може, за прашањата 

коишто ги разгледува, да бара од надлежните ре-
публички органи, односно од организации, од за-
едничкото стопанско претставништво и од органи-
зациите на здружениот труд да му подготвуваат, 
односно доставуваат информации, анализи и 
слично. 

Член 14 
Стручните и административните работи за по-

требите на Координациониот одбор ги врши Ре-
публичкиот секретаријат за економски односи со 
странство. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
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600. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКА ТАКСА 

НА ВОДА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за републичка такса на вода, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 23 декември 1977 
година. 

Број 06-3123 
23 декември 1977 година 

Скопј е Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

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

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

ЛИЧКА ТАКСА НА ВОДА 

Член 1 
Во Законот за републичка такса на вода 

^Службен весник на СРМ", број 47/73 и 20/74) во 
член 6 стапката „0,8%" се заменува со „0,30/о". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

601. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СРЕД-
СТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРА-
НУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ 
НЕПОГОДИ И ЗА ВОВЕДУВАЊЕ „НЕДЕЛА НА 

СОЛИДАРНОСТА" 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за формирање на средства на солидарноста 
на Социјалистичка Република Македонија за от-
странување на последиците од елементарни непого-
ди и за воведување „Недела на солидарноста", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1977 
година. 

Број 06-3117 
23 декември 1977 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД 
ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И ЗА ВОВЕДУВАЊЕ 

„НЕДЕЛА НА СОЛИДАРНОСТА" 

Член 1 
Во Законот за формирање на средства на соли-

дарноста на Социјалистичка Република Македонија 
за отстранување на последиците од елементарни 
непогоди и за воведување „Недела на солидарноста" 
(„Службен весник на СРМ", бр. 30/74, 36/74 и 10/76), 
во член 5 став 1 точка 4 стапката „0,5%" се замену-
ва со „0,2%". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

602. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за републичките даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1977 
година. 

Бр. 06-3127 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

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

КИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките даноци на гра-

ѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 45/72, 45/73, 
9/74, 48/74, 46/75 и 4/77), во член 1 став 1 точка 1 
зборовите: „од работен однос" се заменуваат со 
зборовите: „на работниците". 

Член 2 
Во член 2, во уводната реченица, зборовите: 

,,од работен однос" се заменуваат со зборовите: „на 
работниците". 

Член 3 
Во член 3 ставот 1 се менува и гласи: 
„Републичкиот данок од земјоделска дејност, 

што се обложува според катастарскиот приход, се 
плаќа по следниве стапки: 

1) за обврзниците на кои земјоделската дејност 
им е единствено занимање: 

— во ридско-планинските и пограничните под-
рачја — 1% и 

— за обврзниците од другите подрачја — 2%. 
2) за обврзниците на кои земјоделската дејност 

не им е единствено занимање — 11%". 
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Член 4 
Во член 5 зборовите: „став 2" се заменуваат со 

зборовите: „став 1 точка 2". 

Член 5 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија да утврди пречистен текст на Законот за 
републичките даноци на граѓаните. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

603. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДА-
НОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за данокот на доход на органи-
зациите на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1977 
година. 

Број 06-3128 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗА-

ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за данокот на доход на организа-

циите на здружениот труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 47/73, 11/74, 15/76, 25/76 и 33/76), во член 
3 по зборот „пропорционални", точката се брише и 
се додаваат зборовите „и различни". 

Член 2 
Член 6 се менува и гласи: 
„Обврзници на данокот на доход се основните 

организации на здружениот труд од областа на 
стопанството и нестопанството распоредени со Од-
луката за утврдување на стопанските и ^ с т о п а н -
ските дејности („Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77) 
во областите на дејности од шифрите 01 до 11. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

604. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

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

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за стапките на данокот на доход 
на организациите на здружениот труд и за даноч-
ните олеснувања и ослободувања, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 23 декември 1977 
година. 

Број 06-3120 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

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

ДУВАЊА 

Член 1 
Во Законот за стапките на данокот на доход на 

организациите на здружениот труд и за даночните 
олеснувања и ослободувања („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/74, 20/74, 8/75, 27/75 и 46/75, во член 1 
стапката „1%" се заменува со „1,5%". 

Член 2 
По член 4 се додава нов член 4а, кој гласи: 
„Остварените средства над 50.000.000 динари, од 

Законот за дополнителниот данок на доход на ор-
ганизациите на здружениот труд („Службен весник 
на СРМ", бр. 13/77), се пренесуваат во Републичкиот 
буџет за 1978 година." 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1978 година. 

605. 
Врз основа на член 62 став 3 од Законот за суд-

ските такси („Службен весник на СРМ", бр. 46/72, 
34/75 и 46/75) Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор одржани на 23 декември 1977 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ОД 
РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1978 ДО 13Ѕ0 ГОДИНА 

I 
Делот од приходите од републичките судски 

такси, согласно со член 62 став 1 од Законот за суд-
ските такси, ќе се користат како дополнителни 
средства во следниве износи: 

а) За изградба на згради за правосудните ор-
гани во: 
1. Крушево — за зграда на правосуд-

ните органи дин. 3.750.000 
2. Неготино — за судска зграда дин. 4.000.000 
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б) За доградба на згради за правосудните органи 
во: 
1. Делчево — за зграда на правосуд-

ните органи дин. 600.000 
2. Кавадарци — за зграда на право-

судните органи дин. 1.500.000 
в) Откуп на простории во: 

1. Ресен — за правосудните органи дин. 700.000 
Средствата од ставот 1 на оваа точка ќе ги ко-

ристат општините на чии подрачја се изградени, 
се градат односно ќе се откупат судските згради 
односно простории. 

За користењето на средствата Републичкиот се-
кретаријат за правосудство склучува договор со со-
одветните општини. 

Со договорот ќе се определи начинот на корис-
тењето на средствата определени со оваа програма. 

П 
Носител на изградбата — инивеститор на згра-

дата на правосудните органи во Скопје е Репуб-
личкиот секретаријат за правосудство. 

Ш 
Динамиката на користењето на средствата рас-

пределени со оваа Програма ја утврдува Републич-
киот секретаријат за правосудство во сообразност со 
приливот на средства. 

IV 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-3161 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, с. р. 

606. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 332 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 73 од Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд одржана на 23 декем-
ври 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 
ГОДИНА 

1. За потребите на Социјалистичка Република 
Македонија во 1978 година се утврдува вкупен из-
нос на девизи од 166.600.000 динари. 

2. Распоредот на девизите од точка 1 на оваа 
одлука, по одделни намени и корисници ќе го утврди 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

23 декември 1977 

3. Односот меѓу девизите што се од значење за 
одржување на ликвидноста во меѓународните пла-
ќања и другите девизи го утврдува Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, со тоа што 
во рамките на девизите од точка 1 на оваа одлука 
износот на девизите што се од значење за одржу-
вање на ликвидноста во меѓународните плаќања не 
може да биде поголем од 90%. 

4. Со девизите од точка 1 на оваа одлука можат 
да се вршат плаќања до 31 декември 1978 година. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-3194 
23 декември 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

593. Републички буџет за 1978 година — — 961 
594. Закон за извршување на Републичкиот 

буџет за 1978 година — — — — — 985 
595. Закон за системот на финансирањето на 

општините и Републиката — — — — 986 
596. Закон за критериумите и начинот на 

обезбедување на дополнителните средства 
за финансирање на општите општествени 
потреби на општините за 1978 година — 992 

597. Закон за прометот на стоки и услугите во 
прометот на стоки — — — — — — 993 

598. Закон за Службата на општественото 
книговодство во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 999 

599. Закон за основање Координационен одбор 
за организациите на здружениот труд 
кои вршат работи на надворешно-тргов-
скиот промет — — — — — — — 1004 

600. Закон за изменување на Законот за ре-
публичка такса на вода — — — — 1006 

601. Закон за изменување на Законот за фор-
мирање на средства на солидарноста на 
Социјалистичка Република Македонија 
за отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди и за воведување „Не-
дела на солидарноста" — — — — — 1006 

602. Закон за изменување на Законот за ре-
публичките даноци на граѓаните — — 1006 

603. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за данокот на доход на органи-
зациите на здружениот труд — — — 1007 

604. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за стапките на данокот на доход 
на организациите на здружениот труд и 
за даночните олеснувања и ослободувања 1007 

005. Програма за користење на дел од при-
ходите од републичките судски такси во 
периодот од 1978 до 1980 година — — 1007 

606. Одлука за утврдување на вкупниот износ 
на девизите за потребите на Социјалис-
тичка Република Македонија за 1978 го-
дина — — — — — — — — — 1008 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај Служ-

бата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


