
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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Претплатата за 1980 родина изне-
сува 650 динари. Овој број чини 4# 
дин. Жиро сметка 411М-693-Ш98 

549. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУ-

ЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА 
Се прогласува Републичкиот буџет за 1981 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 1980 година. 

Бр. 08-3069 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

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

РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Вкупните приходи на Републичкиот буџет за 

1981 година изнесуваат 8.576.000.000 динари. 

Приходите од претходниот став 1 на овој член 
се формираат од: 

1. И З Б О Р Н И приходи во из-
нос од 6.176.000.000 дин. 

2. Дополнителни средства 
од Федерацијата во из-
нос од 2.400.000.000 дин. 

Приходите од став 1 на овој член се распоре-
дуваат за: 

— општи општествени пот-
реби на Републиката 

— придонес за Буџетот на 
Федерациј ата 

— средства за компенза-
ции, премии, регреси и 
за пополнување на ре-
публичките стоковни ре-
зерви 

3.805.000.000 дин. 

3.741.000.000 дин. 

1.030.000.000 дин. 

Член 2 
Во постојаната резерва на СР Македонија се 

издвојуваат 35.000.000 динари од вкупните приходи 
на Републичкиот буџет за 1981 година, намалени 
за придонесот на Републиката за Буџетот на Фе-
дерацијата, дополнителните средства на општините 
и средствата за компензации, премии, регреси и 
за стоковни резерви. 

Член 3 
Приходите по извори и видови и расходите по 

основни намени се утврдуваат со Билансот на 
приходите и расходите на Републичкиот буџет за 
1§81 година во следните износи: 

Б И Л А Н С 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА 

I. П Р И X О Д И 

Класификациски број 
С р е д с т в а 

И з н о с 
Форма на приходите 

С р е д с т в а 
Потформа на прих. Форма на прах. 

1 

1. НЕПОСРЕДЕН 

ВИД 01 — ДА! 
ДНИТЕ НА з ; 

01—1 Данок на доход< 
Вкупно ВИД 01: 

ВИД 02 — ДАНС 

02—<1—1 Републички дан 
02—1—2 Данок од личен 

работа и од рабе 
02-^3 Данок од личен 

ност 
Вкупно ВИД 02 

2 

А — ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 

ЈОК НА ДОХОДОТ НА ОРГАЕ 
ДРУЖЕН ТРУД 

зт на организациите на здруже* 

>ЦИ ОД ЛИЧЕН д о х о д 

ок од личен доход на работници 
доход на работниците (од продо. 

)та на пензионери) 
доход од вршеше на земјоделск 

3 4 

[ИЗА-

[ труд 650.000.000 650.000.000 
650.000.000 

те 473.000.000 
лжена 

40.000.000 
а деј-

42.000.000 555.000.660 
555.000.000 
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1 2 3 4 

ВИД ОЗ — ДАНОК НА ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕ И УСЛУГИТЕ ВО ПРОМЕТОТ И НА ПРОМЕ-
ТОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

03—4 Основен данок на прометот на производите 4.123.000.000 
ОЗ—2 Посебен републички данок на прометот на произ-

водите 758.000.000 4.881.000.000 
Вкупно ВИД 03: 4.881.000.000 

ВИД 05 — Т А К С И 

05—4 Такси на вода 24.000.000 24.000.000 

Вкупно ВИД 05: 24.000.000 

Вид 07 — ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИСИ 
ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГА-
НИЗАЦИИ И ДРУГИ ПРИХОДИ 

07—,1 Приходи според посебни прописи 30.000.000 
07—2 Приходи на републичките органи и организации 13.000,000 
07—4 Други приходи 23.000.000 66.000.000 

Вкупно ВИД 07: 66.000.000 

ВКУПНО НЕПОСРЕДНО — ИЗВОРНИ ПРИХОДИ: 6.176.000,000 

2. ПРИМЕНИ ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ВО ТЕ-
КОВНАТА ГОДИНА 

ВИД 08 — ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ОД ДРУГИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

08—2 Дополнителни средства 2.400.000.000 2.400.000.000 

Вкупно ВИД 08: , 2.400.000.000 

ВКУПНО: 
4 

8.576.000.000 

И. Р А С Х О Д И 

Класификациски број И з и о е 

Распореда 
група 

РАСХОДИ ОДНОСНО РАСПОРЕД 
Распоре дна НА ПРИХОДИТЕ 
подгрупа 

Ра споредна 
подгрупа 

Распоредна 
група 

1 2 3 4 5 

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

01—1 

01—'2 

Средства од кои работните заедници на републичките 
органи и организации стекнуваат доход 
Материјални трошоци 

1.025.3811.000 
354.928.000 

01—3 Посебни намени 348.613.000 1.728.922.000 

Вкупно основна намена 01: 1.728.922.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 02 — НАРОДНА ОДБРАНА И 
ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

\ 

02—2 Народна одбрана 332.743^000 332.743.000 
Вкупно основна намена 02: 332.743.000 

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

ОЗ—1 
03—2 

Тековни вложувања 
Отплата на ануитета 

269.120.000 
198,100,000 467.220.000 

Вкупно основна намена ОЗ: 467.220.000 
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1 2 3 4 5 

04—2 
04—4 

ОСНОВНА НАМЕНА 04 — ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
РАЗВОЈОТ НА СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕ-
ДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА' 
Компензации, премии, регреси и надоместоци 
Други средства за поттикнување на развојот на сто-
панството и интервенции во стопанството 

1.030.000.000 

73.550.000 1.103.550.000 
Вкупно основна намена 04: 1.103.550.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 05 — ТРАНСФЕРНИ СРЕД-
СТВА НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ЗАЕДНИЦИ 

05—1 
05—>2 

Придонес на Републиката за Буџетот на Федерацијата 
Дополнителни средства на општините 

3.741.000.000 
301.997.000 4.042.997.000 

Вкупно основна намена 05: 4.042.997.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

06—1 
06—1—2 
06—1—3 
06—1—6 
06—1—8 
06—1—9 

Образование 
Наука 
Култура 
Социјална заштита 
Здравствена заштита 
Пензиска и инвалидска заштита 

82.978.000 
14.258.000 
19.940.000 

177.600.000 
132.406.000 
250.000.000 677.182.000 

Вкупно основаа намена 06: 677.182.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕ-
СТВЕНИ ПОТРЕБИ 

07—2 Ошптествено-политички и општествени организации ,161.284.000 161.284.000 

Вкупно основна намена 07: 161.284.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 08 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕ-
ЗЕРВИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА 

08—I 
08—2 

Издвојување во постојаната резерва на Републиката 
Тековна буџетска резерва 

35.000.000 
22.10(2.000 57.102.000 

Вкупно основна (намена 08: 57.102.000 

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

09—4 Обврски по задолжување од минатите години 5.000.000 5.000.000 
Вкупно основна намена 09: 5.000.000 
ВКУПНО РАСХОДИ (од 01 до 09): - 8.576.000.000 

И. ПОСЕБЕН ДЕЛ на (Приходите и расходите на Републичкиот буџет 
Член 4 з а 1 9 8 1 година се распоредуваат по носители, ко-

Расходите во износот од < 8.576.000.000 динари, рисеици и поблиски намени во посебен дел на Ре-
ком се искажани по основни намени во Билансот публичкиот буџет за 1981" година кој гласи: 

РАЗДЕЛ 1 — ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број на 
позицијата 

Распоредна И з н о е 
Број на 

позицијата група или ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА 
подгрупа на на позицијата основната 

намена 

1 2 3 4 5 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1 01—1 
2 01—1 
3 01—2-

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 

-1 Материјални трошоци 

4.677.000 
308.000 
835.000 

Бр. 44 — Ср. 867 
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1 2 3 4 5 

4 01—3— -1 Лични доходи на функционерите и на раководните 
•работници 7.100.000 

5 01—3 Трошоци за приеми и пречеци 420.000 
13.840.000 6 01—3 Трошоци за меѓународна соработка 500,000 13.840.000 

ОЗ — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
- НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-

ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

7 03—1 За набавка на опрема 100.000 
8 03—2 Трошоци за Републичкиот совет за односи со стран-

ство и заштита на поредокот 100.000 200.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 
(позиции од 1 до 8): 14.040.000 

РЕК АНИТУ Л АЦИ Ј А НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 4.985.000 
За функцијата на органот 9.055.000 

ВКУПНО: 14.040.000 

РАЗДЕЛ 2 СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

9 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 25.556.000 
10 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 932.000 
11 01—2 Матер иј алии трошоци 8.000.000 
12 01—2 Амортизација 823.000 
13 01—2 Патни и дневни трошоци на избрани и именувани 

лица и паушали за делегати 7,146.000 
14 01—2 Трошоци за избори на републичките делегати 200.000 
15 01—2 Печатење на стенографски белешки 345.000 
16 01—2 Трошоци за преведување на јазиците на (народностите 50.000 
17 01—2 Трошоци за надворешни лица што учествуваат во 

работата на телата на Собранието 550.000 
18 01—2 Трошоци за издавање и испраќање на „Делегатски 

информатор" 3.174.000 
19 0 1 - 3 - -1 Лични примања на функционерите и на раководните 

работници 25.613.000 
20 01—3 Трошоци за приеми и пречеци 550.000 
21 01—3 Трошоци за меѓународна соработка 500.000 73.439.000 

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

22 03-4 За набавка на опрема, адаптација и реконструкција 
на работните простории 2.000.000 

23 03—1 Одржување на опремата во печатницата и композер-
системот 600.000 

24 оз—а Молерисување на работните простории 3.000.000 5.600.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 
79.039.000 {позиции од 9 до 24): 79.039.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 26.488.000 
За функцијата на органот 52.551.000 

ВКУПНО: 79.039.000 

РАЗДЕЛ 3 — СОВЕТ НА РЕПУБЛИКАТА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

25 0 1 - 2 - -1 Материјални трошоци 153.000 
26 01—3 трошоци за приеми и пречеци 45.000 
27 01—3--1 Лични примања на функционерите и на раководните 

работници 12.250.000 12.448.000 
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1 2 3 4 5 

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

28 03—1 За набавка на опрема 70.000 70.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 
(позиции од 25 до 28): 12.518.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За функцијата на органот 12.518.000 

ВКУПНО: 12.518.000 

РАЗДЕЛ 4 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ГЛАВА 1—ИЗВРШЕН СОВЕТ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 

37 

38 

39 
40 

01—>1 
01—1 
01—2-
01—2 
01—2 
01—2 
01—2 

01—2 

01—2 

0 1 - 3 -

01—3 
01—3 

-1 

-1 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 

' Надоместок за надворешни соработници 
Патни и дневни трошоци 
Материјални трошоци на Републичкиот центар за 
известување и тревожење 
Материјални трошоци за работата на Републичкиот 
совет за општествено уредување и развој и на Ре-
публичкиот совет за стопански развој и економска 
политика 
Трошоци за одржување на објектите и превозните 
средства за потребите на Републиката 
Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници 
Трошоци за приеми и пречеци 
Трошоци за авио-служба 

35.100.000 
1.4(12.000 
3.312.000 
4.000.000 

200,000 
2.300.000 

550.000 

200.000 

18.000.000 

40.512.000 
1.500.000 
9.000.000 116.086.000 

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

41 03—1 За набавка на опрема на републичките органи на 
управата 1.000.000 1.000.000 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

42 06—1--1 Учество во Титовиот фонд 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(позиции од 29 до 42): 

300.000 300.000 

117.386.000 

ГЛАВА 2 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРА-
ШАЊА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

43 
44 
45 
46 
47 

48 

01—=4 
01—1 
01—2-
01—2 
0 1 - 3 -

01—3 

-1 

4 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 
Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници 
Трошоци за подготвување на кадри за работа во со-
јузната управа и во СОНР 

2.270.000 
72.000 

240.000 
20.000 

1.150.000 

2.000.000 5.752.000 
ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 43 до 48): 5.752.000 
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1 2 3 4 5 

ГЛАВА 3 — БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

49 01--1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.762.000 
50 01--1 Средства за заедничка потрошувачка 60.000 
51 01-Ј1 -1 Материјални трошоци' 233.000 
52 01--3— 1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 1.112.000 3.172.000 

ВКУПНО ГЛАВА 3 
(•позиции од 49 до 52): 3.172.000 

ГЛАВА 4 — СОВЕТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА 

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

53 03--1 Учество во откуп и изградба на станови за Македон-
ците од егејскиот дел на Македонија и за други по-
вратници 25.000.000 25.000.000 

Об — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

54 06-- 1 --6 Социјална помош на повратници од егејскиот дел > на 
8.ООО.ООО Македонија , 8.000.000 8.ООО.ООО 

ВКУПНО ГЛАВА 4 
(позиции од 53 до 54): 33.000.000 

ГЛАВА 5 — УРЕД ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

55 01--1 Лични доходи на работниците во работната заедница 3.223.000 
56 01--1 Средства за заедничка потрошувачка 80.000 
57 01- -1 Материјални трошоци 216.000 
58 01--2 Амортизација 10.000 
59 01--2 Акции, проекти и студии 400.000 
60 01-—3 — -1 Лични доходи на функционерите и раководните ра-

ботници 392.000 4.32,1.000 
ВКУПНО ГЛАВА 5 
(позиции од 55 до 60): 4.321.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 
(позиции од 29 до 60): 163.631.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 43.979.000 
За функцијата на органот 119.652.000 

ВКУПНО: 163.631.000 

РАЗДЕЛ 5 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 _ РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

61 01-- 1 Лични доходи на работниците во работната заедница 3.143.000 
62 01-- 1 Средства за заедничка потрошувачка 104.000 
63 01-- 2 -- 1 Материјални трошоци 541.000 
64 01-- 2 Амортизација 193.000 
65 01-- 2 Учество во трошоците за одржување на зградата 1.400.000 
66 01-- 2 Трошоци за издавање „Билтен" 50.000 
67 01-—2 Соработка со други уставни судови 60.000 
68 01-- 3 -- 1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 3.980.000 9.471.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 
9.471.000 (ПОЗИЦИЈИ о д 6 1 д о 6 8 ) : 9.471.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 3.247.000 
За функцијата на органот 6.224.000 

ВКУПНО: 9.471.000 

РАЗДЕЛ 6 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И 
УМЕТНОСТИТЕ 

0<1 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

69 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 6.878.000 
70 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 216.000 
71 01—2--1 Материјални трошоци 2.900.000 
712 01—2 Амортизација 600.000 
73 01—3—1 Надоместок, за академици и за секретарот 3.000.000 
74 01—3 Трошоци за приеми и пречеци 100.000 13.694.000 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

75 06—1--2 За финансирање на функциите на Академијата 4.948.000 4.948.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 
» 

(позиции од 69 до 75): 18.642.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 7.094.000 
За функцијата на органот , ' 11.548.000 

ВКУПНО: 18.642.000 

РАЗДЕЛ 7 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОД-
БРАНА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

76 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 7.626.000 
77 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 232.000 
78 01—2--1 Материјални трошоци 1.500.000 
79 01—2 Амортизација 30.000 
80 0 1 - 3 - -1 Лични доходи на функционерите и активните воени 

лица 6.131.000 15.519.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 
(позиции од 76 до 80): 15.519.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 7.858.000 
За функцијата на органот 7.661.000 

< ВКУПНО: 15.519.000 

РАЗДЕЛ 8 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

81 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 201,250.000 
82 01—1 Лични доходи и материјални трошоци за милицијата 

во општините 441.000.000 
83 01-2--1 Материјални трошоци 22.800.000 
84 01—2 Амортизација 22.787.000 
85 01—2 Совет за безбедност на сообраќајот 812,000 
86 01—2 За назначување и /Опремување на нови работници во 

РСВР и во општинските органи за внатрешни работи 10.000.000 
87 01—3— 1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 2.917.000 701.566.000 
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02 — НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА СА-
МОЗАШТИТА 

88 02--2 За посебни намени 60.000.000 60.000.000 

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

89 03--1 За набавка на опрема и за други потреби од Програ-
мата 30.000.000 

90 03--1 Државни врски 16.800.000 
91 03--1 За -станови на работниците во РСВР 10.000.000 
92 03--1 Средства за воведување на матичен број 10.000.000 
93 03--1 Проширување 1И адаптација на постојниот работен 

простор за .инсталациите со опрема за греење и 'елек-
трично напојување 1.500.000 

94 03--1 Набавка на безбедносна опрема за аеродромите 10.000.000 
95 03--1 Учество во изградбата и одржувањето на работните 

простории на општинските органи и СДБ 5.000.000 83.300.000 

Об — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

96 Об—1—1 Трошоци за Центарот.За образование на кадри за без- , 
бедност и за општествена самозаштита 51.000.000 51.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 
(позиции од 81 до 96): 895.866.000 

РЕК АПИТУ Л А ЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

642.250.000 
253.616.000 

ВКУПНО: 895.866.000 

РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

97 01-- 1 Лични доходи на работниците во работната заедница 6.039.000 
98 01-- 1 Средства за заедничка потрошувачка 164.000 
99 01--2—1 Материјални трошоци 760.000 

100 01-- 2 Амортизација 20.000 
101 01-- 2 Надоместок на лицата за неоправдано поминато вре-

750.000 ме во притвор и во истражен затвор 750.000 
102 01- 2 Надоместок за издршка на осудени и притворени лица 

2.080.000 во Републиката и надвор од неа и други трошоци 2.080.000 
103 01-—2 Надоместок на трошоци за судско-медицински вешта-

чења 460.000 
104 01--3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 690.000 
105 01-- 3 Надоместок на комисиите за правосудни испити и за 

350.000 топити за судиите за прекршоци 350.000 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

106 Об—1 Трошоци за стручни советувања и стручно усовршу-
вање 300.000 300.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 

(позиции од 97 до 106): 11.613.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 6.203.000 
За функцијата на органот 5.4,10.000 

ВКУПНО: 11.613.000 
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РАЗДЕЛ 10 Ј - РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

107 
108 
109 
НО 

111 

112 

113 
114 

115 
116 
117 

118 

119 
120 

01—1 
01—1 
01—2—1 
01—2 

01—2 

01—2 

01—2 
01—2 

01—2 
01—2 
01—2 

01—2 

01—2 
01—3—1 

Лични доходи на̂  работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Надоместок на Службата за општествено книговодство' 
и трошоци за изработка на Републичкиот буџет и за-
вршната сметка 
Средства' за назначување на приправници во репуб-
личките органи и организации 
За намирување на трошоците околу одржувањето но 
работните простории 
Трошоци за меѓународната соработка 
Учество во Фондот на солидарноста со неразвиените 
земји и земјите во развој 
Средства за основање на нови органи 
Надоместок за поопштествеии имоти 
Печатење на обрасци за наплата на мандатни казни од прекршоци 
Валоризација на личните доходи на функционерите 
и работниците во работните заедници 
Трошоци за валоризација на катастарскиот приход 
Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници 

12.632.000 
368.000 

1.265.000 

1.500.000 

4.000.000 

2.000.000 
150.000 

55.000.000 
3.000.000 

80.000 

300.000 1 

36.000.000 
3.000.000 

4.210.000 123.505.000 

02 — НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА СА-
МОЗАШТИТА 

121 02—2 Средства за општонародна одбрана 240.000.000 240.000.000 

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

* 

122 

123 

124 

03—1 

03—2 

03—2 

За изградба и опремување на објекти што се од општ 
интерес на Републиката 
Обврски по користени кредити за нестопански ин-

• вестиции 
За отплата на ануитети по користени кредити и 
заеми 

150.000.000 

100.000.000 

98.000.000 348.000.000 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

125 06—1—9 ( Средства за извршување на обврските на Републи-
ката за посебни додатоци кон пензиите, како и за 
обврските по основ на пензискочинзалцдско осигуру-
вање, утврдени со закон 220.000.000 220.000.000 

08 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВИТЕ НА РЕПУБ-
ЛИКАТА 

' 

126 
127 

08—1 
08—2 

Издвојување во постојаната резерва на Републиката 
Тековна буџетска резерва 

35.000.000 
22 Л 02.000 57.102.000 

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

128 1 09—4 Обврски од минатите години 5.000.000 5.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 
(позиции од 107 до 128): 993.607.008 

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

13.000.000 
980.607.000 

ВКУПНО: 993.607.000 



Стр. 874 — Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 24 декември 1980 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТОСТО- 4 
ПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

ГЛАВА 1 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

129 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 6.775.000 
130 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 192.000 
131 01—2—1 Материјални трошоци 1.362.000 
132 01—2 Амортизација 78.000 
133 01—2 За одржување на бараките 650.000 
134 01—2 Трошоци за лабораториски испитувања на квалитетот 

на стоките 100.000 
135 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 2.144.000 11.301.000 

ВКУПНО ГЛАВА (1 
(позиции од 129 до 135): 11.301.000 

ГЛАВА 2 — ДИРЕКЦИЈА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
1 

СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

136 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница . 1.068.000 
137 01—1 Средства за заедничка потрошувачка • 44.000 
138 01—2—1 Материјални трошоци 511.000 
139 01—2 Амортизација 40.000 
140 01—2 Надоместок за надворешни соработници и за други 

услуги 50.000 
141 01-3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 01-3—1 

работници 1.451.000 3.164.000 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

142 06—1—1 Специјализации, стручно усовршување и учество .во 
меѓународни комисии 50.000 50.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 136 до 142): 3.2,14.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 
(позиции од 129 до 142): 14.515.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 8.079.000 
За функцијата на органот 6.436.000 

ВКУПНО: 14.515.000 

РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

143 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 5.031.000 
144 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 180.000 
145 01—2—1 Материјални трошоци 1.270.000 
146 01—2 Амортизација 25.000 
147 01—2 Трошоци за користење и одржување на работните 

1.100.000 (простории 1.100.000 
148 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

4.535.000 работници 4.535.000 
149 01—3 Опецијаливации, стручни усовршувања и учество во 

мешовити комисии 120.000 12.261.000 



24 декември 1980 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 44 — Стр. 875 

1 2 3 4 5 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

150 06—1—2 Дотација на Сеизмолошката опсерваторија 2.880.000 ч 
151 06—1—2 Учество во трошоците на Институтот за земјотресно 

4.110.000 инженерство и инженерска сеизмологија 1.230.000 4.110.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 
(позиции од 143 до 151): 16.371.009 

РЕК А ПИТУ ЛА ЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 5.211.000 
За функцијата на органот 11.160.000 -

ВКУПНО: 16.371.000 

РАЗДЕЛ 1 3 --РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
И ШУМАРСТВО 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

152 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 8.263.000 
153 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 236.000 
154 01—2—1 Материјални трошоци 1.700.000 
155 01—2 Амортизација 29.000 
156 01—2 Дијагностичко-лрогностичка изведувачка служба 150.000 
157 01—2 Надоместок за уништување на штетниот дивеч 300.000 
158 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

13.531.000 работници 2.853.000 13.531.000 

04 — ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СТО-
ПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

159 04—4 Финансирање на превентивата, законските обврски и 
соработката во земјата и странство 850.000 

160 04—4 Учество во финансирањето на огледни републички 
ловишта 1.200.000 

161 04—4 За финансирање на Програмата за унапредување на 
26.000.009 индивидуалното земјоделство 26.000.009 

162 04—4 Учество ©0 финансирањето на Задружниот сојуз на 
Македонија 2.000.000 

163 04—4 Субвенции за затревузање на ерозивни ораници и за 
10.000.000 мелиорирање на ливади 10.000.000 

164 04—4 Финансирање на Програмата за развојот на пчелар-
42.050.000 ството во СРМ 2.000.000 42.050.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 
55.581.000 (позиции од 152 \до 164): • 55.581.000 

РЕК АПИТУ Л А ЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 8.499.000 
* За функцијата на органот 47.082.000 

ВКУПНО: 55.581.000 

РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И РАЗДЕЛ 14 
ВРСКИ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1 

165 01—1 Лични доводи на работниците во работната заедница 3.236.000 
166 01—1 Средства за заедничка ^потрошувачка 120.000 
167 01—2— 1 Материјални трошоци 1.003.000 
168 01—'2 Амортизација 105.000 
169 01—3— 1 Лични доходи на функционерите и раководните ра-

ботници 3.052.000 7,. 516. ООО 
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Об — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

170 06—1—1 Учество во финансирањето на Самоуправната инте-
ресна заедница за железнички сообракај 400.000 400.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 
(позиции од 165 до 170): 7.916.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 3.356.000 
За функцијата на органот , 4.560.000 

ВКУПНО: 7.916.000 

РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ . 

171 01—1 Лични »доходи на работниците во работната заедница 2.314.000 
172 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 76.000 
173 01—2—1 Материјални трошоци 530.000 
174 01—2 Амортизација 37.000 
175 01—2 Оцена на урбанистичките планови * 50.000 
176 01—2 Изработка на просторен план на Македонија — от-

1.900.000 плата на користен кредит 1.900.000 
177 01—3—1 Лични доходи на функционерите и раководните ра-

5.997.000 ботници 1.090.ООО 5.997.000 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

178 06—1—1 Трошоци за студии 200.000 
179 06—1—1 Учество во изработката на урбанистичката докумен-

5.200.000 тација за помали населени места (села) 5.000.000 5.200.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 • 
11.197.000 (позиции од 171 до 179): 11.197.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 2.390.000 
За функцијата на органот 8.807.000 

ВКУПНО: 11.197.000 

РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКР1 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

180 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 4.088.000 
181 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 120.000 
182 01—2—1 Материјални трошоци 800.000 
183 01—2 Амортизација 20.000 
184 01—3—1 Лични доходот на функционерите и на раководните 

работници 1.669.000 
185 01—3 -Специ ја лиз ацин и студиски патувања 150.000 
186 01—3 Трошоци за кирија 600.000 7.447.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 
(позиции од 180 до 186): 7.447.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 4.208.000 
За функцијата на органот 3.239.000 

ВКУПНО: 7.447.000 
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РАЗДЕЛ 17 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ -

187 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 5.775.000 / 

138 01—1 Средства за заедничка потрошувачка » 172.000 
189 01—2— •1 Материјални трошоци 660.000 
190 01—2 Амортизација 60.000 
191 01—2 Координационен одбор за творештво на СРМ 70.000 
192 01—3— 1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

9.151.000 работници 2.414.000 9.151.000 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

193 06—1— 9 Пензиско осигурување на земјоделците 30.000.000 30.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 
(позиции од 187 до 193): 39.151.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 5.947.000 
За функцијата на органот 33.204.000 

ВКУПНО: 39.151.000 

РАЗДЕЛ 18 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКА И ОБ-
1 РАЗ ОВАНИЕ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

194 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 4.804.000 
195 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 144.000 
196 * 01—2-4 Материјални трошоци 766.000 
197 01—2 Амортизација 9.000 
198 01—2 Материјални трошоци за Републичкиот фонд за сти-

мулирање на талентираноста на младите 80.000 
199 01—2 За студии и збирка на прописи 350.000 
200 0 1 - 3 - -1 Лични дохрди на функционерите и на раководните' 

работници 2.074.000 
201 01—3 Учество во финансирањето на публикациите од со-

јузен карактер 130.000 8.357.000 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

202 0 6 - 1 - 4 Учество во намирување на трошоците за школување 
на децата на нашите сонародници во странство 220.000 

203 0 6 - 1 - 4 Учество во меѓународната соработка во областа на 
лексикограф^ ата 320.000 

204 0 6 - 4 - 4 Учество во финансирањето на Југословенскиот цен-
тар за теорија и практика на самоуправувањето „Ед-
вард Кардељ" 1.000.000 

205 0 6 - 1 - -2 Педагошки совет 100.000 
206 0 6 - 1 - -2 Награди на ученици и студенти 200.000 
207 0 6 - 4 - -2 Награда „Гоце Делчев" 100.000 
208 06—1--2 Специјализации во странство 1.500.000 3.440.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 
(позиции од 194 до 208): 11.797.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 4.948.000 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

6.849.000 

11.797.000 
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РАЗДЕЛ 19 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

209 01—11 Лични доходи на работниците во работната заедница 2.212.000 
210 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 80.000 
211 01—2—1 Материјални трошоци 504.000 
212 01—2 Амортчизациј а 19.000 
213 01—2 Трошоци за одржување на меморијалните музеи 150.000 
214 01—3 Партиципација за издавање на „Енциклопедија на 

Југославија" 4.000.000 
215 01—3— •1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

8.695.000 работници 1.730.000 8.695.000 

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

216 03—1 Трошоци за реализација на посебни програми 50.000 
217 03—1 Адаптација на работните простории на Кинотеката на 

Македонија 2.000.000 2.050.000 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

218 06—1--3 Трошоци за микрофилму в ање на историска граѓа 400.000 
219 06—1--3 Награда „11 Октомври" 500.000 
220 0 6 - 1 - -3 Награда „Климент Охридски" 200.000 
221 06—1--3 Финансирање на матичната и управната дејност на 

Републичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата 400.000 

222 06—1— -6 Социјално осигурување на самостојните уметници 400.000 1.900.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 
(позиции од 209 до 222): 12.645.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 2.292.000 
За функцијата на органот 10.353.000 

ВКУПНО: 12.645.000 

РАЗДЕЛ 20 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И * 

1 
ОРГАНИЗАЦИИ 

223 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 7.536.000 
224 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 220.000 
225 01—2--1 Материјални трошоци 1.495.000 
226 01—2 Амортизациј а 250.000 
227 01—2 Трошоци за користење и одржување на работните > 

простории 816.000 
228 01—2 Надоместок за второстепени комисии 300.000 
229 01—2 Надоместок на трошоците во врска со стручниот над-

зор 1.670.000 
230 01—3— -1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 3.546.000 
231 01—3 Надоместок за стручни испити за здравствените ра-

ботници и за специјалистички испити 500.000 16.333.000 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

232 06—1--6 Трошоци за соработка со меѓународни организации и 
институции во земјата 200.000 

233 0 6 - 1 - -6 Средства за реализација на Законот за цивилните 
инвалиди од војната 15.000.000 

234 06—1--6 Средства за реализација на Законот за заштита на 
семејствата чиј хранител е на задолжителна воена 
служба 15.000.000 
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235 06—1—6 Финансирале на одделните облици на 'инвалидската 
заштита и материјалното обезбедување на учесниците 
од НОВ 132.000.000 

236 06—1—6 Боречки додаток 7.000.000 
237 06—1—8 Трошоци за спроведување на Програмата за подоб-

рување на санитетско-хигиенската и епидемиолошка-
та состојба во СР Македонија 12.000.000 

238 06—1—8 Трошоци за анализи и суперанализи 600.000 
239 06—1—8 Болнички трошоци за душевно болни 10.000.000 
240 06—1—8 Трошоци за задолжителни видови на здравствената 

заштита на населението 51.000.000 
241 06—1-8 Трошоци за задолжителна превентивна здравствена 

заштита 8.640.000 
242 06-4—8 Трошоци за здравствена заштита на странци 166.000 
243 0 6 — 1 — 8 Трошоци за здравствена заштита на учесници во НОВ 39.000.000 
244 06—1—8 Партиципација во (Спроведувањето на Програмата за 

намалување на смртноста на доенчињата и на малите 
деца 11.000.000 301.606.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 
(позиции од 223 до 244): 3.17.939.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница - 7.756.000 
За функцијата на органот 310.183.000 

ВКУПНО: 317.989.000 

РАЗДЕЛ 21 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ 
ОДНОСИ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

245 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 5.867.000 
246 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 250.000 
247 01—2—1 Материјални трошоци 1.218.000 
248 01—2 Амортизација 29.000 
249 0 1 — 2 Трошоци за погранични средба 1.300.000 
250 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници . 3.807.000 
251 01—3 За стручно усовршување, семинари и советувања 93.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 
((позиции од 245 до 251): 12.564.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 6.117.000 
За функцијата на органот 6.447.000 

ВКУПНО: 12.564.000 

РАЗДЕЛ 2 2 -- РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

252 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 3.544.000 • 

253 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 108.000 
254 01—2—1 Материј а лни трошоци 5,11.000 
255 01—2 Амортизација 80.000 
256 01—2 Трошоци за престој на странски и домашни новинари 616.000 
257 01—2 Трошоци за набавка на весници, списанија и за „Тан-

југ" 690.000 
258 01—2 Трошоци за издавачка дејност 3.150.000 
259 01—2 Трошоци за одделни радиоемисии и програми на 

странски јазици и на јазиците на народностите во 
СРМ 6.000.000 

260 0 1 — 2 Трошоци за информативно-пропагандната ш култур-
но-забавната дејност во странство 9.270.000 

261 01-3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници 1.406.000 25.375.000 
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Об — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

262 06—1—3 Награда „Мито Хаџивасилев Јасмин" 70.000 70.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 
(позиции од 252 до 262): 25.445.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 3.652.000 
За функцијата на органот 21.793.000 

ВКУПНО: 25.445.000 

РАЗДЕЛ 23 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВ-
СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

263 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 4.304.000 
264 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 116.000 
265 01—2—1 Материјални трошоци * 520.000 
266 01—2 Амортизација 15.000 
267 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници ' 1.420.000 6.3Т5.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 
> (позиции од 263 до 267): 6.375.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 4.420.000 
За функцијата на органот 1.955.000 * 

ВКУПНО: 6.375.000 

РАЗДЕЛ 2 4 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

268 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница, 8.853.000 
269 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 244.000 
270 01—2—1 Материјални трошоци 624.000 
271 01—2 Амортизациј а - 40.000 
272 01—2 Трошоци за советување, договарање и семинари 200.000 
273 01—2 Елаборати и студии за подолгорочен развој на оддел-

ни области и дејности 1.000.000 
274, 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 1.695.000 121656.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 > 

(позиции од 268 до 274): 12.656.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 9.097.000 
За функцијата на органот 3.559.000 

ВКУПНО: 12.656.000 

РАЗДЕЛ 25--РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА РАЗДЕЛ 25-
ОДБРАНА 

02 — НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

275 02—2 Лични доходи на работниците во работната заедница 11.981.000 
276 02—2 Средства за заедничка потрошувачка 452.000 

- 277 02—2 Материјални трошоци 3.660.000 
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278 
279 

02—2 
02—2 

Амортизација 
Лични доходи на функционерите и активните воени 
лица 

150.000 

16.500.000 32.743.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 
(позиции од 275 до 279): 32.743.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница Џ 
За функцијата на органот 

12.438.000 
20.310.000 

ВКУПНО: 32.743.000 

РАЗДЕЛ 2 6 -•РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ , И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

280 
281 
28^ 
283 

284 
285 

01—1 
01—1 
01—2—1 
01—2 

01—2 
01—3—1 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Трошоци на Комисијата за интегрална бонификација 
на реката Вардар и пловниот пат Дунав—Егејско 
Море 
Трошоци за организирање на водостопанска изложба 
Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници 

802.000 
28.000 

450.000 

300.000 
200.000 

728.000 2.508.000 

04 — ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СТО-
ПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ-
НИТЕ ПОДРАЧЈА 

286 

287 

04—4 

04—4 

Решавање на водостопанските проблеми од посебно 
значење за Републиката 
За финансирање на Водостопанската програма 

1.500.000 
30.000.000 31.500.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 
(позиции од 280 до 287): 34.008.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

830.000 
33.178.000 

ВКУПНО: 34.008.000 

РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

288 
289 
290 
291 
292 

293 

01—(1 
01—1 
01—-2—1 
01—2 
01—3—1 

01—3 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амор тиз аци ј а 
Лични доходи (на функционерите и на раководните 
работници 
Трошоци за советувања, семинари, посети на сојузни 
и меѓународни натпревари 

1.843.000 
64.000 

4,10.000 
100.000 

1.170.000 

230.000 3.817.000 
ОЗ — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-

НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

294 03—1 Инвестиционо одржување на зградата 200.000 200.000 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

295 

296 

297 
298 

06-1—2 

06—1-2 

06—1—3 
Об—1—3 

Проучување и истражување во областа на физичката 
култура 
Учество во финансирањето на врвните спортови во 
Републиката 
Издавачка дејност 
Награда „25 Мај" 

300.000 

3.000.000 
120.000 
250.000 3.670.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 
(позиции од 288 до 298): • 7.687.000 
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1 2 3 4 5 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 1.907.000 
За функцијата на органот 5.780.000 

ВКУПНО: 7.687.000 

РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

299 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.527.000 
ЗОО 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 56.000 
301 01—2—1 Материјални трошоци 425.000 
302 01—2 Амортизација 20.000 
303 01—2 Општа републичка туристичка пропаганда, акции од 

1.269.000 манифестациони карактер и партиципации 1.269.000 
304. 01—2 Учество во финансирањето на скијачките центри во 

1.200.000 Републиката 1.200.000 
305 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

5.646.000 работници 1,149.000 5.646.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 
5.646.000 (позиции од 299 до 305): 5.646.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 1.583.000 
За функцијата на органот 4.063.000 

ВКУПНО: 5.646.000 

РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ЧО-
КОВАТА ОКОЛИНА 
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И * 

ОРГАНИЗАЦИИ 

зое 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.877.000 
307 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 56.000 
308 01—2—1 Материјални трошоци 580.000 
309 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

* 807.000 3.320.000 работници * 807.000 3.320.000 

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

310 03—1 Експериментална апаратура 500.000 500.000 
07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

ЗИ 07—2 Трошоци за истражувања и мерења 200.000 
312 07—2 Трошоци за билтен 120.000 
313 07—2 Изработка на студии 350.000 
314 07—2 Советувања и семинари 200.000 
315 07—2 Акција на екопатрола 500.000 1.370.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 
(позиции од 306 до 315): 5.190.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 1.933.000 
За функцијата на органот 3.257.000 

ВКУПНО: 5.190.000 

РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И V 

ОРГАНИЗАЦИИ 

316 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.351.000 
317 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 48.000 
318 01-2—1 Материјални трошоци 700.000 
319 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 1.300.000 
320 01—3 Трошоци за студии и за надворешни соработници 2.000.000 
321 01—3 Трошоци за билтен 300.000 5.699.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 
(позиции од 316 до 321): 5.699.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 1.399.000 
За функцијата на органот 4.300.000 

ВКУПНО: 5.699.000 

РАЗДЕЛ 31 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ 
СО СТРАНСТВО 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

322 01—11 Лични доходи на работниците во работната заедница 2.458.000 
323 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 88.000 
324 01—2—1 .Материјални трошоци 418.000 
325 01—2 Амортизација 45.000 
326 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 1.778.000 4.787.000 
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

327 06—1—3 Средства за одделни активности 18.000.000 18.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 
(позиции од 322 до 327): 22.787.000 
РЕКАПИТ УЛ АЦИ ЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 2.546.000 
За функцијата на органот 20.241.000 

ВКУПНО: 22.787.000 

РАЗДЕЛ 32 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕР-
СКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

328 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 756.000 329 01—'1 Средства за заедничка потрошувачка 24.000 330 01—2—1 Материјални трошоци 170.000 
331 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

170.000 

работници 396.000 1.346.000 
07 — ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

332 07—2 Помош на верските заедници 10.000.000 10.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 
(позиции од 328 до 332): 11.346.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 780.000 
За функцијата на органот 10.566.000 

ВКУПНО: 11.346.000 

РАЗДЕЛ 33 - РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

333 01—1 Лични доходи на работниците .во работната заедница 2.933.000 
334 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 80.000 
335 01-2-^1 Материјални трошоци 580.000 
336 01—2 Амортизација 142.000 
337 01—2 Трошоци за извршување на премерот 22.000.000 
338 01—2 Геодетски ситуации за урбанизација на селските на-

селби 3.000.000 
339 01—2 Трошоци за обезбедување на зградата 200.000 
340 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 727.000 29.662.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 
(позиции од 333 до 340): 29.662.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 3.013.000 
За функцијата на органот 26.649.000 

ВКУПНО: 29.662.000 

РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

341 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 26.174.000 
342 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 812.000 
343 01—2—1 Материјални трошоци 1.963.000 
344 01—2 Амортизација , 400.000 
345 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 1.490.000 
346 01—3 Трошоци за анкетни испитувања 2.450.000 
347 01—3 Набавка на холерит картички 270.000 
348 01—3 Процена на површините и приносите 437.000 
349 01—3 Нови статистички истражувања 330.000 
350 01—3 Трошоци за одржување на зградата 1.822.000 
351 01—3 Трошоци за спроведување на пописите 60.000.000 96.148.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 
(позиции од 341 до 351): 96.148.000 

РЕКАЛИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 26.986.000 
За функцијата на органот 69.162.000 

ВКУПНО: 96.148.000 

РАЗДЕЛ 35 — АРХИВ НА МАКЕДОНИЈА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

352 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 9.249.000 
353 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 280.000 
354 01—2—1 Материјални трошоци 2.570.000 
355 01—2 Амортизација 468.000 
356 01—2 Заштитно микрофилмување на архивската граѓа 1.320.000 
357 01—2 Откуп и истражување на архивската граѓа 598.000 
358 01—2 Издавачка дејност 3.000.000 
359 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 1.121.000 18.606.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 
(позиции од 352 до 359) 18.606.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 9.529.000 
За функцијата на органот 9.077.000 

ВКУПНО: 18.606.000 

РАЗДЕЛ 3 6 - РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧ-
НО - ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

360 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 2.397.000 
361 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 68.000 
362 01—2—1 Материјални трошоци 700.000 
363 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 807.000 
364 01—3 Трошоци за редовно школување, специјализации и 

3.700.000 студиски престој на странски граѓани во СРМ 3.700.000 
365 01—3 Трошоци за проширена техничка помош, соработка, 

консултации, семинари и партиципација 800.000 
366 01—3 Трошоци за реДипроцитетни обврски, учество на чле-

нови во мешовити комисии 400.000 8.872.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 
(позиции од 360 до 366): 8.872.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 2.465.000 4 За функцијата на органот 6.407.000 

ВКУПНО: 8.872.000 

РАЗДЕЛ 37--РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

, 367 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 19.484.000 
368 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 584.000 
369 01—2—1 Материјални трошоци 2.804.000 
370 01—2 Амортизација 650.000 
371 01—2 Надоместок за метеоролошки набљудувања 2.700,000 
372 01—2 Хидролошки и метеоролошки мерења 533.000 
373 01—2 Одржување на хидролошките и метеоролошките ста-

ници и објектот „Солунска Глава" 1.000.000 
374 01ч—2 Трошоци за испитување на квалитетот на водите и 

837.000 за аерозагадувањето 837.000 
375 01—2 Трошоци за чување на објектот 278.000 
376 01—2 Катастар за загадувачи на водата 180.000 
377 01—2 Печатење на Метеоролошкиот годишник 200.000 
378 01—2 Радиосондажни мерења 1.300.000 
379 01—2 Алпекс програм 328.000 
380 01—2 Издавање Едиција агроклиматски атлас на СФРЈ и 

400.000 - фонолошко упатство 400.000 
381 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

1.458.000 работници 1.458.000 32.736.000 
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

382 06—1-4 Учество во намирувањето на трошоците зџ школување 288.000 288.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 
(позиции од 367 до 382): 33.024.000 

РЕК АПИ ТУ ЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 20.068.000 
За функцијата на органот 12.956.000 

ВКУПНО: 33.024.000 

РАЗДЕЛ 38-- ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

383 01—1 Лмчни доходи на работниците во работната заедница 5.200.000 
384 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 208.000 
385 01—2—1 Материјални трошоци 650.000 
386 01—2 Амортизација 52.000 
387 01—3—1 Лични доходи на судиите 6.965.000 
388 01—3 Трошоци за судии-поротници, Сведоци и вештаци 10.000 
389 01—3 Изготвување на билтен, збирка и советувања 290.000 13.375.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 4 

(позиции од 383 до 389): 13.375.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 5.408.000 
За функцијата на органот 7.967.000 

ВКУПНО: 13.375.000 

РАЗДЕЛ 3 9 --РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

390 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 880.000 
391 < 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 48.000 
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392 01—2—1 
- ~ ѓ 

Материјални трошоци 406.000 
393 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 1.882.000 3.216.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 
3.216.000 (позиции од 390 до 393): 1 3.216.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 928.000 
За функцијата на органот 2.288.000 

ВКУПНО: 3.216.000 

РАЗДЕЛ 40 — СТОПАНСКИ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

394 01—1 Лични доходи на работниците во работната ^заедница 1.542.000 
395 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 64.000 
396 01—2—1 Материјални трошоци 230.000 
397 01-3—1 Лични примања на судиите 2.020.000 
398 01—3 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 10.000 3.866.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 
(позиции од 394 до 398): 3.866.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 1.606.000 
За функцијата на органот 2.260.000 

ВКУПНО: 3.866.000 

РАЗДЕЛ 41 — ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИЈА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

399 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.368.000 
400 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 80.000 
401 01—2—4 Материјални трошоци 416.000 
402 01—2 Амортизација 45.000 
403 01—3—1 Лични примања на републичкиот јавен обвинител и 

на замениците 4.064.000 
404 01—3 Издавање на билтен 24.000 5.997.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 ( 
(позиции од 399 до 404): 5.997.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница - 1.448.000 
За функцијата на органот 4.549.000 

ВКУПНО: 5.997.000 

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

ОРГАНИЗАЦИИ 

405 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 788.000 
406 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 36.000 
407 01—2—1 Материјални трошоци 170.000 
408 01—2 Амортизациј а 15.000 
409 01—3—1 Лични примања на републичкиот јавен правобранител 

и на замениците 1.264.000 2.223.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 
(позиции од 405 до 409): 2.223.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 774.000 
За функцијата на органот 1.449.000 

ВКУПНО: 2.223.000 
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РАЗДЕЛ 43 — ОКРУЖЕН СУД — БИТОЛА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

41$ -01—<1 Лични доходи на работниците во работната заедница 5.000.000 
411 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 216.000 
412 01—2—1 Материјални трошоци 490.000 
413 01—2 Амортизација 180.000 
414 01—2 Заедничко затоплување 400.000 
415 01—3—1 Лични примања на судиите 5.150.000 
41 јб 01—3 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 150,000 
417 01—3 Надоместок за дежурство 363.000 11.949.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 
(позиции од 410 до 417): 11.949.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 5.2,16.000 
За функцијата на органот 6.733.000 

ВКУПНО: 11.949.000 

РАЗДЕЛ 44 — ОКРУЖЕН СУД — СКОПЈЕ 

ГЛАВА 1 — ОКРУЖЕН СУД — СКОПЈЕ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

418 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 11.505.000 
419 01—1 Средства за Заедничка потрошувачка 456.000 
420 01—2—1 Материјални трошоци 1.312.000 
421 01—2 Амортизација 190.000 
422 01—3—1 Лични примања на судиите 11.330.000 
423 01—3 Трошоци за повремени судии, сведоци, вештаци и 

за спровод на обвинети и осудени лица 900.000 
424 01—3 Надоместок за дежурства 650.000 26.343.000 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(позиции од 418 до 424): 26.343.000 

ГЛАВА 2 — УПРАВА НА СУДСКАТА ЗГРАДА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

425 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 4.337.000 
426 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 172.000 
427 01—2—1 Материјални трошоци 812.000 
428 01—2 Затоплување 1.550.000 6.871.000 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 425 до 428): * 6.871.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 
(позиции од 418 до 428): 33.214.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 16.470.000 
За функцијата на органот 16.744.000 

ВКУПНО: 33.214.000 

РАЗДЕЛ 45 — ОКРУЖЕН СУД — ШТИП 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

429 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 2.864.000 
430 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 132.000 
431 01—2—1 Материјални трошоци 300.000 
432 01—2 Амортизација 180.000 
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433 
434 
435 
436 

01—2 
01—3—1 
01—3 
01—3 

Заедничко затоплување 
Лични примања на судиите 
Надоместок за дежурство 
Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 

400.000 
3.063.000 

363.000 
150.000 7.452.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 
(позиции од 429 до 436): 7.452.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот • 

2.996.000 
4.456.000 / 

РАЗ 

437 
438 
439 
440 
441 
442 

р а : 
% 

443 
444 
445 
446 
447 
448 

ра: 

449 
450 
451 
452 
453 

дал 

01-
01-
01-
01-
01-
01-

ЅДЕЈ 

01-
01-
01-
01-
01-
01-

ЗДЕЈ 

01-
01-
01-
01-
01-

[ 4 6 -

-2—1 
-2 
-3—1 
-3 

I 4 7 -

-4 
-1 
-2—1 
-2 
-3—1 
-3 

I 48 -

-1 

—2—1 
—3—1 
-3 

ВКУПНО: 

-ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — БИТОЛА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Лични доходи на работниците во работната 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 
Лични примања на судиите 
Трошоци за повремени судии, сведоци и 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 
(позиции од 437 до 442): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

-ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР1 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Лични доходи на работниците во работната 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 
Лични примању на судиите 
Трошоци за повремени судии, сведоци и ве 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 
(позиции од 443 до 448): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органов 

ВКУПНО: 

-ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД — ШТИП 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР1 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Лични доходи на работниците во работната 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Лични примања на судиите 
Трошоци за повремени судии, сведоци и ве 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 48 
(позиции од 449 до 453): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

\ 

АНИ И 

заедница 

вештаци 

'АНИ И 

заедница 

штаци 

"АНИ И 

заедница < 

штаци 

7.452.000 

3.082.000 ; 
116.000 
396.000 

8.000 
1.740.000 

70.000 

3.198.000 
2.214.000 
5.412.000 

12.184.000 
464.000 

1.000.000 
100.000 

8.250.000 
350.000 

12.648.000 
9.700.000 

22.348.000 

1.748.000 
76.000 

336.000 
' 1.318.000 

70.000 

1.819.000 
1.724.000 

3.543.000 

5.412.000 

5.412.000 

22.348.000 

22.348.000 

3.543.000 

3.543.000 
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РАЗДЕЛ 49 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — БИТОЛА 
* 01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

454 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.590.000 
455 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 76.000 
456 01—2—1 Материјални трошоци 168.000 
457 01—2 Амортизација 8.000 
458 01—3—1 Лични примања на обвинителот и на замениците 2.491.000 
459 01—3 Надоместок за дежурства 185.000 4.518.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 49 
(позиции од 454 до 459): 4.518.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 1.666.000 
За функцијата на органот 2.852.000 

ВКУПНО: 4.518.000 

РАЗДЕЛ 50 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — СКОПЈЕ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

460 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 3.047.000 
'461 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 152.000 
462 01—2—1 Материјални трошоци 380.000 
463 01—2 Амортизација 35.000 
464 01—3—1 Лични примања на обвинителот и на замениците 5.647.000 
465 01—3 Надоместок за дежурства 185.000 9.446.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 50 
(позиции од 460 до 465): 9.446.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 3.199.000 
За функцијата на органот 6.247.000 

ВКУПНО: 9.446.000 

РАЗДЕЛ 51 — ОКРУЖНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО — ШТИП 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

466 01—1 Линии доходи на работниците во работната заедница 1.011.000 
467 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 52.000 
468 01—2—1 Материјални трошоци 192.000 
469 01—3—1 Лични примања на обвинителот и на замениците 1.782.000 
470 01—3 Надоместок за дежурства 185.000 3.222.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 
(позиции од 466 до 470): 3.222.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 1.063.000 
За функцијата на органот 2.159.000 

ВКУПНО: 3.222.000 

РАЗДЕЛ 52 — СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД .НА МАКЕДОНИЈА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

47,1 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 3.650.000 
472 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 136.000 
473 01—2—1 Материјални трошоци 900.000 
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474 01—2 Набавка на опрема 100.000 
475 01—3—1 Лични доходи на судиите 3.059.000 
476 01—3 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 150.000 7.995.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 
(позиции од 471 до 476): 7.995.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 3.786.000 
За функцијата на органот 4.209.000 

ВКУПНО: 7.995.000 

РАЗДЕЛ 53 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — 
БИТОЛА 
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 
477 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.995.000 
478 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 76.000 
479 01—2—1 Материјални трошоци 450.000 
480 01-3—1 Лични доходи на судиите 1.401.000 
481 01—3 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 60.000 3.982.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 53 
(позиции од 477 до 481): 3.982.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 2.071.000 
За функцијата на органот 1.911.000 

ВКУПНО: 3.982.000 

РАЗДЕЛ 54 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — СКОПЈЕ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

482 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 4.240.000 
483 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 164.000 
484 01—2—1 Материјални трошоци 1.200.000 
485 01—3—1 Лични доходи на судиите 3.100.000 
486 01—3 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 150.000 
487 01—3 Трошоци за одржување и бојадисување на бараката 600.000 9.454.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 54 
(позиции од 482 до 487) 9.454.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 4.404.000 
За функцијата на органот 5.050.000 

ВКУПНО: 9.454,000 

РАЗДЕЛ 55 — ОСНОВЕН СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — ШТИП 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

488 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.597.000 
489 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 68.000 
490 01—2—1 Материјални трошоци 350.000 
491 01—3 Трошоци за повремени судии, сведоци и вештаци 50.000 
492 01—2 Амортизација 10.000 
493 01—3—1 Лични доходи на судиите 1.400.000 3.475.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 55 
(позиции од 488 до 493): 
( „ ,- 1Г -•• •• 3.475.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
1 

За работната заедница 1.665.000 
За функцијата на органот 1.810.000 

ВКУПНО: 3.475.000 
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РАЗДЕЛ 56 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

494 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 2.454.000 
495 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 112.000 
496 01—2—1 Материјални трошоци 355.000 
497 01—2 Амортизација 45.000 
498 01—3—1 Лични примања на судиите 3.142.000 
499 01—3 Трошоци за билтен 120.000 
500 01—3 Одржување на бараката 95.000 6.323.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 56 
(позиции од 494 до 500): 6.323.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 2.566.000 
За функцијата на органот 3.757.000 

ВКУПНО: 6.323.000 

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

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

501 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 7.512.000 
502 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 176.000 
503 01—2—1 Материјални трошоци 812.000 
504 01—2 За стручно усовршување 30.000 
505 01—2 Трошоци за надворешни соработници 610.000 
506 01—2 Огрев и осветление 300.000 
507 01—2 Тековно одржување на работните простории 60.000 
508 01—2 Амортизација 50.000 
509 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 724.000 10.274.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 57 
10.274.000 (позиции од 501 до 509): 10.274.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 7.688.000 
За функцијата на органот 2.586[.000 

ВКУПНО: 10.274.000 

РАЗДЕЛ 58 — КАЗНЕНО -ПОПРАВЕН ДОМ — ИДРИЗОВО 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

510 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 19.977.000 , 
511 01—1 'Средства за заедничка потрошувачка 504.000 
512 01—2—1 Материј алии трошоци 930.000 
513 01—2 Амортизација 300.000 
514 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 475.000 22.186.000 

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

515 03—1 Набавка на опрема 700.000 700.000 
06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

516 06—1—6 Посебни материјални трошоци 21.000.000 
517 06—1—6 Надоместок за спровод на осудени лица 300.000 21.300.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 58 
(позиции од 510 до 517): 44.186.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ « 

За работната заедница 20.481.000 
За функцијата на Домот 23.705.000 

ВКУПНО: 44.186.000 

РАЗДЕЛ 59 — ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ — ТЕТОВО 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

518 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 6.173.000 
519 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 164.000 
520 01—2—1 • Материјални трошоци 400.000 
521 01—2 Амортизација 180.000 
522 01—2 Трошоци за затоплување 800.000 
523 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 435.000 
524 01—3 Надоместок за дежурства 280.000 8.432.000 

06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

525 06—1—6 Посебни материјални трошоци 2.250.000 
526 06—1—6 Набавка на облека 350.000 2.600.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 59 
(позиции од 518 до 526): 11.032.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 6.337.000 
За функцијата на домот 4.695.000 

ВКУПНО: 11.032.000 

РАЗДЕЛ 60 — МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

527 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 1.514.000 
528 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 52.000 
529 01—2—1 Материјални трошоци 700.000 
530 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 715.000 
531 01—3 Финансирање на одделни активности 3.270.000 > 

532 01—3 Обезбедување на материјали за радио и телевизиски 
часови на македонски јазик на нашите иселеници ч 800.000 7.051.000 

07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

533 07—2 , Дотација, на списанието „Македонија" 3.000.000 3.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 60 
(позиции од 527 до 533): 10.051.000 

РЕК АЛИТ УЛ АЦИ ЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 1.566.000 
За функцијата на органот 8.485.000 

ВКУПНО: 10.051.000 

РАЗДЕЛ 61 — РЕПУБЛИЧКР1 ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВОЈ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
КРАИШТА 

534 
535 
536 

01—1 
01—<1 
01—2—1 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 

632.000 
36.000 

258.000 
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537 01—2 Амортизација 18.000 
538 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 

работници 1.373.000 2.317.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 61 
(позиции од 534 до 538): 2.317.000 

РЕКАПИТУ ЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 668.000 За функцијата на органот 1.649.000 

ВКУПНО: 2.317.000 

РАЗДЕЛ * 62 — ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СОЈУЗОТ НА КОМУ-ч НИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

539 07—2 Учество во финансирањето на функциите и потре-
бите на Комитетот 27.800.000 27.800.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 62 
(позиција 539) 27.800.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За функцијата на органот / 27.800.000 
ВКУПНО: 27.800.000 

РАЗДЕЛ 63 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА 
МАКЕДОНИЈА ^ 

ГЛАВА 1 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА 
ССРНМ 
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

540 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 6.304.000 
541 01—1 . 'Средства за заедничка потрошувачка ч 248.000 
542 01—2—1 Материјални трошоци 4.000.000 
543 01—2 Трошоци за јубилејни прослави 1.560.000 
544 01—2 Издавале на билтен на општествено-политичките ор-

ганизации 900.000 
545 01—3—1 Лични доходи на функционерите и именуваните лица 9.400.000 22.412.000 

ОЗ — ПРОШИРУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНАТА ОС-
НОВА НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНР1 И ОРГАНИЗАЦИИ 

546 03—1 Набавка на опрема 600.000 600.000 

07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

547 07—2 Дотација на Конференцијата за општествена актив-
ност на жените од Македонија 911.000 

548 07—2 Совет за заштита на човековата околина 630.000 1.541.000 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(позиции од 540 до 548): 24.553.000 

ГЛАВА 2 — ДОТАЦИИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ДРУШТВА, ЗДРУЖЕНИЈА, ВЕСНИЦИ И 
СПИСАНИЈА 

07 _ ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

549 07—2 Финансирање на Програмата на општествените ор- * 

ганизации, друштва, здруженија, сојузи и издавачка 
дејност 27.830.000 

550 07—2 Дотација на весникот „Нова. Македонија" 37.938.000 
551 07—2 Дотација на весникот „Флака и влазеримит" 12.860.000 
552 07—2 Дотација на весникот „Бирлик" 10.610.000 
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553 07—2 Дотација на весникот „Остен" 2.837.000 
554 07—2 Дотација на весникот „Трудбеник" 4.020.000 
555 07—2 Дотација на списанието „Просветена жена" 3.884.000 
556 07—2 Дотација на стопанскиот весник „Стопанска политика" 4.000.000 
557 

РАЗ 

558 
559 
560 
561 

562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 

572 
573 

574 
575 

РАЗ 

576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 

07—2 

ДЕЛ 64-

01—-1 
01—1 
01—2—1 
01—3—1 

07—2 / 
07—2 
07—2 
07—2 
07—2 
07—2 
07—2 
07—2 
07—2 
07—2 

07—2 
07—2 

07—2 

ДЕЛ 65-

01—1 
01—1 
01—2—>1 
01—2 
01—2 
01—2 
01—3—1 

Дотација на списа,нието „Трибина" 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции од 549 до 557) 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 63 
(позиции од 540 до 557): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

I 
-РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУЗОТ НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА НА МАКЕДО-
НИЈА 
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Лични доходи на работниците во работната заедница 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материј алии трошоци 
Лични доходи на функционерите и на раководните 
работници 

07 — ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

Ден на младоста 
Одгледување на традициите од НОВ 
Дотација на весцикот „Студентски збор" 
Издавачко-информативна деј ност 
За марксистичко образование 
Дотација на весникот „Млад борец" 
Клуб на меѓународното пријателство 
Истражувачки акции 
Фестивал на градот 
Учество во трошоците на универзитетските конфе-
ренции на младината 
Шампионат на знаење , 
Трошоци и опрема на работната бригада од интер-
национален карактер 
Акции од натпреварувачки карактер 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 64 
(позиции од 558 до 575): , 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За работната заедница 
За функцијата на органот 

ВКУПНО: 

-СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ ОД НОВ 
— РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР 
01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Лични доходи на работниците во работните заедници 
Средства за заедничка потрошувачка 
Материјални трошоци 
Амортизација 
Надоместок за користење на работни простории 
Помош на учесниците во НОВ , 
Лични доходи на функционери и на раководни ра-
ботници 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 65 
(позиции од 576 до 582): 

1.760.000 

6.552.000 
123.740.000 

130.292.000 

3.581.000 
136.000 

2.280.000 

2.281.000 

600.000 
200.000 

3.100.000 
240.000 
800.000 

4.580.000 
800.000 
300.000 
70.000 

400.000 
144.000 

300.000 

300.000 

—# 

3.717.000 
16.395.000 

20.112.000 

843.000 
64.000 

760.000 
125.000 
720.000 
400.000 

3.448.000 

105.739.000 

105.739.000 

130.292.000 

ф 

8.278.000 

11.834.000 

20.112.000 

6.360.000 

6.360.000 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 907.000 
За функцијата на органот 5.453.000 

ВКУПНО: 6.360.000 

РАЗДЕЛ 6 6 --СОЈУЗ НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ — 
РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА 

01 — РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

583 01—1 Лични доходи на работниците во работната заедница 395.000 
584 01—1 Средства за заедничка потрошувачка 24.000 
585 01-2—1 Материјални трошоци 794.000 
586 01—3—1 Лични доходи на функционерите и на раководните 993.000 

работници 
587 01—2 Печатење на „Информатор" 400.000 2.606.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ бб 
(позиции од 583 до 587) 2.606.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За работната заедница 419.000 
л 4 ОГ? АЛА 

За функцијата на органот 2.187.000 

ВКУПНО: 2.606.000 

РАЗДЕЛ 6 7 --СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ 
НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕД-
НИЦИ 

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

588 05—1 Придонес на Републиката за Буџетот на Федераци-
јата 3.741.000.000 3.741.000.000 
05—2 Дополнителни средства 
05—2 Дополнителни средства за општи општествени 
потреби на општините 

589 05—2—1 Берово 7.601.000 
590 05—2—1 Брод Македонски 17.246.000 
591 05-2—1 Виница Македонска 9.439.000 
592 05—2—1 Гостивар 26.262.000 
593 05-2—1 Дебар 13.721.000 
594 05—2—1 Делчево 10.882.000 
595 05—2—1 Демир Хисар 13.097.000 
596 05—2—1 Кичево 15.696.000 
597 05—2—1 Кратово 14.372.000 
598 05—2—1 Крива Паланка 22.055.000 
599 05—2-1 Крушево 11.304.000 
600 05—2—1 Куманово 215.895.000 
601 05—2—1 Пробиштип 5.357.000 
602 05—2—1 Радовиш у 12.137.000 
603 05—2—1 Свети Николе 8.467.000 
604 05—2—1 Тетово 37.956.000 • 251.427.000 

05 — Посебни дополнителни средства 

605 05—2—1 Берово 1.698.000 
606 05—2—1 Битола 4.450.000 
607 05—2—1 Валандово 757.000 
608 05—2—1 Гевгелија 1.354.000 
609 05—2—1 Делчево 550.000 
610 05—2—1 Кавадарци 997.000 
611 05—2—1 Кочани 3.122.000 
612 05—2—1 Куманово 5.386.000 
613 05—2—1 Неготино 1.770.000 
614 05-2—1 Охрид 3.028.000 
615 05—2—1 Прилеп 8.160.000 
616 05—2—1 Ресен 4.803.000 
617 05—2—1 Свети Николе 272.000 
618 05—2—1 Струга 3.115.000 
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III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члец 5 
Републичкиот буџет за 1981 година влегува во 

сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ", а ќе се применува од 
1 јануари 1981 година. 

550. 
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 1981 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за извршување на Ре-
публичкиот буџет за 1981 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија то донесе на одделни седници на-Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 23 
декември 1980 година. 

Бр. 08-3051 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов,' е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. I 
З А К О Н 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Извршувањето на Републичкиот буџет за 1981 

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

Член 2 
Во средствата на Постојаната резерва на Со-

цијалистичка Република Македонија се издвојува 
1%. 

Основица за пресметување на средствата од 
став 1 на овој член претставуваат остварените при-
ходи на Буџетот намалени за износот на придоне-
сот за намирување на потребите на Федерацијата, 
за износот на дополнителните средства на општи-
ните и за .износот на средствата за компензации, 
регреси и премии и за стоковни резерви. 

Член 3 
За употребата на средствата на Постојаната ре-

зерва на Социјалистичка Република Македонија 
одлучува Извршниот совет, на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија (Извршниот 
совет) и тоа: 

— за исплатување на стасани обврски на Бу-
кетот поради нерамномерно остварување на при-
ходите — во износ од 50.000.000 динари и 

— за другите намени определени &о член 53 и 
54 став 3 од Законот за системот на финансира-
њето на општините и Републиката — до 50°/о од 
расположливите средства. 

Член 4 
Приходите што ќе ги остварат републичките 

органи на управата и републичките организации од 
вршењето на услуги, намалени за материјалните 
расходи направени за остварување на тие приходи, 
ќе се внесуваат во Буџетот, освен приходите на 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, 
Казненонпоправниот дом — Идризово, Воспитно-
поправниот дом — Тетово, Републичкиот хидроме-
теоролошки завод и Републичкиот завод за статис-

1 2 3 4 5 

619 05—2— -1 Струмица 3.708.000 
620 05—2— -1 Тетово 3.404.000 
621 05—2— -1 Титов Велес 3.046.000 
622 05—2—1 Штип 950.000 50.570.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 67 
(позиции од 588 до 622) 4.042.997.000 

РАЗДЕЛ 68 

623 04—2 

624 04—2 

625 04—2 

626 04—2 

СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНЗАЦИИ, ПРЕМИИ, РЕГРЕ 
СИ И ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ 
РЕЗЕРВИ 

04 — ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА СТО-
ПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

Компензации на цената во железничкиот сообраќај, 
на струјата од термоелектраните во Републиката на 
жичарите и на лебот 
Регреси за повластици во патниот сообраќај, за ми-
нерални ѓубрива и семенски материјал за пченица 
Премии за стимулирање на. производството на пче-
ница, шеќерна репка, сончоглед и маслодајна репка, 
како и на некои други прехранбени производи што 
ќе ги определи Извршниот совет на Собранието на 
СРМ 
Средства за републички стоковни резерви 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 68 
(позиции од 623 до 626): 

440.000.000 

140.000.000 

300.000.000 
150.000.000 1.030.000.000 

1.030.000.000 
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Приходите што ќе ги оствари Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи ќе ги користи 
за набавка на опрема и за други потреби од Про-
грамата за модернизација на службата за внатреш-
ни работи од надлежност на Републиката. 

Приходите што ќе ги остварат Казнено-поправ-
ниот дом — Идризово и Воопитно-поправниот дом — 
Тетово ќе ги користат за опрема ч на домовите и за 
други материјални трошоци. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот 
хидраметеоролошкЛ завод ќе се користат според 
програма на која ќе даде согласност Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Приходите што ќе ги оствари Републичкиот 
завод за статистика ќе ги користи за набавка на 
опрема. 

Приходите од став 1 на овој член ќе се уп-
латуваат на сметката на Буџетот најмалку еднаш 
тримесечно со поднесувањето на периодичната пре-
сметка. 

Член 5 
Ако приходите што од својата дејност ги ос-

тваруваат републичките органи на управата и ре-
, публичките организации, како и другите ^приходи 
што му припаѓаат на Буџетот ќе бидат погрешно 
наплатени или ќе се наплатат во износ поголем од 
пропишаниот, погрешно или повеќе наплатениот из-
нос им се враќа од средствата на Буџетот. 

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

Член 6 
Средствата за одделна посебна намена ако из-

несуваат до 10.000.000 динари за нивното користе-
ње одлучува функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган на управата, односно републич-
ката организација. 

Средствата за одделна посебна намена ако из-
несуваат над 10.000.000 динари се користат врз ос-
нова на одлука на посебна комисија на Извршниот 
совет, доколку за користењето на овие средства не 
одлучува посебно колегиј ално тело формирано од 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија или Извршниот совет, односно врз основа на 
нивни пропис. 

Средствата на Буџетот, распоредени на репуб-
личките органи на управата и на републичките 
организации за редовна дејност и за посебни наме-
ни, ќе се користат: 

'1/за редовна дејност — врз основа на финан-
сискиот' план на републичкиот орган на управата, 

' односно републичката организација и 
2) за посебни намени. 
Со одлуката од став 2 на овој член се утврду-

ва особено висината на средствата за поблиските 
намени и начинот на користење на средствата од 
крајниот корисник. Одлуката ја извршува функци-
онерот што раководи со републичкиот орган на уп-
равата, односно републичката организација. 

Член 7 
Ако во текот на годината дојде до изменување 

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

Член 8 
Корисниците на средствата на Буџетот можат 

да создадат обврски до 31 декември 1981 година 
само во границите на со Буџетот распоредените 
средства за определени намени. 

Ако средствата утврдени со Буџетот за оддел-
ни намени не се доволни, корисниците на средства-
та се должни да покренат иницијатива за навре-
мена измена на прописите и на другите акти зара-
ди усогласување на обврските според тие прописи 
со средствата обезбедени во Буџетот. 

Член 9 
Ако во текот на извршувањето на Буџетот Из-

вршниот совет утврди дека средствата распоредени 
за посебни намени нема да бидат искористени, не-
искористените средства може да ги пренесе во те-
ковната буџетска резерва. 

Член 10 
Средства од Буџетот за посебни намени и ма-

теријални трошоци, кои се распоредени на носи-
тели и корисници на, средствата, а не се потроше-
ни за периодот за кој Буџетот е донесен, се вра-
ќаат во Буџетот најдоцна до 31 јануари 1982 го-
дина. 

' Член 11 
Барателите на вештачење од член 9 на Зако-

нот за основање, и работа на Републичкиот забод 
за судски вештачења во областа на финансиите, 
материјалното работење и сообраќајот („Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" 
број 9/77), кои се финансираат од буџетите на оп-
штините, ќе му ги надоместуваат трошоците за 
судски вештачења на Заводот што тој ќе ги извр-
ши по кривични предмети што се водат по служ-
бена должност и за вештачењата по прекршоч-
ната постапка, откако тие ќе ги наплатат од осу-
дениот, односно казнетиот. 

Член 12 
Од нераспоредениот дел на приходите (тековна 

буџетска резерва), не можат, по -правило, да се 
одобруваат средства за намени по барања што не 
се усвоени при донесувањето на Буџетот. 

Член 13 
Распоредот на средствата утврдени за посебни 

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

Член 14 
Средствата за набавка на опрема на републич-

ките органи на управата и републичките организа-
ции во „Раздел 4 — Извршен совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија" пози-
ција 41, ќе се користат врз основа на одлука на 
комисијата што ја формира Извршниот совет. 

Член 15 
Средствата за назначување на приправници, 

предвидени во „Раздел 10 — Републички секрета-
ријат за финансии" позиција 111, ќе се извршуваат 
врз основа на одлука на комисијата што ја форми-
ра Извршниот совет. 

Член 16 
За користење на средствата за основање на 

нови органи, предвидени во „Раздел 10 — Репуб-
лички секретаријат за финансии" позиција 115, од-
лучува Извршниот совет врз основа на пресметка. 

Член 17 
Средствата за изградба и опремување на објек-

ти што се од општ интерес за Републиката, пред-
видени во „Раздел 10 — Републички секретаријат 
за финансии" позиција 122, ќе се користат преку 
посебна сметка. 

Распоредот на средствата од став 1 на овој 
член, по одделни корисници и намени, го врши 
Извршниот совет. 

Член 18 
Средствата за извршување на обврските на 

Републиката за посебниот додаток на пензија, како 
и за обврските по основ на пензиското и инвалид-
ското осигурување утврдени со закон предводени во 
„Раздел 10 — Републички секретаријат за финан-
сии" позиција 125, ќе се користат според динами-
ката и на начинот што се утврдува со договор 
меѓу Извршниот совет на Собранието на Соција-
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листичка Република Македонија' и Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

Член 19 

Средствата за -пензиско осигурување на земјо-
делците, предвидени во „Раздел 17 — Републички 
секретаријат за труд" позиција 193, ќе се користат 
сразмерно на висината на средствата што ќе ги 
обезбеди Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија. ' 4 

Член 20 

Средствата предвидени во „Раздел 67 — Сред-
ства за финансирање на (потребите на другите ои-
штествено-политички заедници" ќе ги извршува 
функционерот што раководи со републичкиот ор-
ган на управата надлежен за работите- на финан-
сиите. 

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

Член 21 

Средствата предвидени во „Раздел 68 — Сред-
ства за компензации, премии, регреси и за попол-
нување на стоковните резерви", ќе се користат врз 
основа на програмата и на прописите што ќе ги до-
несе Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Дел од средствата наменети за компензација 
на делот од цената за превоз во железничкиот 
сообраќај и за компензација на цената на струјата 
можат да се употребат и како учество на Републи-
ката за покривање на загубите на Железничката 
траншортна организација — Скопје и на термо-
електраните во Републиката по завршните сметки 
за 1980 година. 

Член 22 

Буџетот се извршува од 1 јануари до 31 декем-
ври 1981 година. 

По исклучок од став 1 на овој член, обврските 
по основ на придонесот за Буџетот на Федераци-
јата можат да се извршуваат до 31 јануари 1982 
година. 

За намирување на обврската од став 2 на овој 
член, ќе се користат приходите што ќе се наплатат 
до крајот на месец јануари 1982 година, а кои се 
однесуваат на 1981 година. 

* 

Член 23 

Од средствата за амортизација на објектите на 
републичките органи на управата и републичките 
организации, .предвидени во Буџетот, 80% се вне-
суваат на посебна сметка од член 17 на овој закон, 
а ќе се користат за реализација на Програмата за 
изградба и опремување на објекти што се од општ 
интерес за Републиката. 

Член 24 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1981 година. 

551. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА 

Се прогласуваат измените на Републичкиот бу-
џет зл 1980 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Отѓштествено-политичкиот собор, одржани на 23 де-
кември 1980 година. 

Бр. 08-3064 
23 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Адоов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СВМ, 
Благоја Талески, е. р. 

И З М Е Н И 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1980 година („Служ-

бен весник на ОРМ" број 42/79 година), во член 
1 став 1 износот „5.885.500.000" на двете места се 
заменува со износот „5.994.500.000", во став 2 точка 
1 износот „3.896.000.000" се заменува со износот 
„4.005.000.000", и во став 3 алинеја прва, износот 
„3.37*7.000.000" се заменува со износот „3.398.300.000", 
а во алинеја втора износот „2.098.500.000" се заме- ' 
нува со износот „2.186.200.000". 

Член 2 
Во член 3 — Биланс на приходите и расходите 

на Републичкиот буџет за 1980 година: 
— во оддел I. Приходи, во точка 1. Непосредни 

изворни (приходи, Вид 03 —Данок на промет на про-
изводи и услуги во прометот и на прометот на 
недвижности и права, во форма на приходите 03-1 
— Основен данок на промет на производи, износот 
„2.632.000.000" се заменува со износот „2.722.000.000" 
и во формата на приходите 03-2 — Посебен репуб-
лички данок на промет на производи, износот 
„454.000.000" се заменува со износот „473.000.000", а 
вкупниот износ на изворот на приходите Вид ОЗ — 
„3.086.000.000" се заменува со износот „3.195.000.000"; 

— во оддел I. Приходи, на крајот во ставката 
Вкупно износот „5.885.500.000" се заменува со из-
носот „5.994.500.000"; 

— во оддел И Расходи, Основна намена 04 — 
Поттикнување на развојот на стопанството и пот-
тикнување на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените подрачја, Раопоредна група 04-2 
— Компензации, премии1, регреси и надоместок, из-
носот „360.СК)0.000" се заменува со износот 
„371.000.000", а вкупниот износ на основната намена 
04: „413.900.000" на двете места се заменува со из-
носот „425.200.000"; ' 

— во оддел И. Расходи, Основна намена 05 — 
Трансферна средства на другите општествено-по-
литички заедници, Распоредна група 05-1 — При-
донес на Републиката за буџетот на федерацијата, 
износот „2.098.500.000" се заменува со износот 
„2.186.200.000", а вкупниот износ на основната на-
мена .05: „2.925.725.000" на двете места се заменува 
со износот „3.013.425.000"; 
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— во оддел И. Расходи, 0'снов.на намена 06 — 
финансирање на општествените дејности, Распоред-
на група 06^1-9 — Пензиска и инвалидска заштита, 
износот „220.000.000" се заменува со износот 
„230.000.000", а вкупниот износ на основната намена 
06: „580-115.000" на двете места се заменува со из-
носот „590.115.000"; 

— во оддел II. Расходи, на крајот во ставката 
Вкупно расходи (од 01 до 09) износот „5.885.500.000" 
се заменува со износот „5.994.500.000". 

Член 3 

1. Во член 4, во Раздел 10 — Републички се-
кретаријат за финансии:-

— во Основната намена 04 — Поттикнување на 
развојот на стопанството и поттикнување на побр-
зиот развој на стопански недоволно развиените по-
драчја, позиција 123 поблиска намена 04-2 — Сред-
ства за регреси, премии и компензации, износот 
„150.000.000" се заменува со износот „161.300.000", а 
износот на Основната намена 04 — „360.000.000" се 
заменува со износот „371.300.000"; 

— во ставката Вкупно раздел 10 (позиција од 
107 до 128) износот „1.257.684.000" се заменува со 
износот „1.268.984.000" и 

— во ставката Рекапитулаџија на разделот, по-
блиска намена — за функцијата на органот изно-
сот „1.246.486.000" се заменува со износот 
„1.257.786.000",а во ставката Вкупно износот 
„1.257.684.000, се заменува со износот „1.268.984.000". 

2. Во Раздел 17 — Републички секретаријат за 
1РУД-

— во Основната намена 06 — Финансирање на 
општествените дејности, позиција 192 — Поблиска 
намена 06-1-9 — Пензиско осигурување на земјо-
делците, износот „20.000.000", на двете места, се за-
менува со износот „30.000.000"; 

— во ставката Вкупно Раздел 17 — (позиција 
од 187 до 192) износот „27.643.000" се заменува со 
износот „37.643.000" и 

— во ставката — Рекапитулација на разделот, 
износот „22.780.000" се заменува со износот 
„32.780.000", а износот „27.643.000" се заменува со 
износот „37.643.000". 

3. Во раздел 67 — Средства за финансирање 
на потребите на другите општествено-политички 
заедници: 

— во Основната намена 05 — Трансферни сред-
ства на другите општественочполитички заедници, 
позиција 563 — Поблиска намена 05-1 Придонес на 
Републиката за буџетот на федерацијата износот 
„2.098.500.000" на двете места се заменува со из-
носот „2.186.200.000" и 

— во ставката Вкупно раздел 67 (позиција од 
563 до 599), износот „2.555.725.000" се заменува со 
износот „2.643.425.000". 

Член 4 

Овие измени влегуваат во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

552. 
Врз основа на член 115-а од Законот за сис-

темот на општественото планирање и за Општес-
твениот план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, а заради утврдување на насоките и рам-
ките на општествено-економскиот развој на Со-
цијалистичка Република Македонија во 1981 го-
дина, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд, Соборот на општините и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 23 де-
кември 1980 година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА НАСОКИТЕ И РАМКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕ-
НО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1981 
ГОДИНА 

1. Тргнувајќи од развојните .можности и нере-
шените прашања што ќе бидат пренесени, како и 
од општите услови за стопанисување, а имајќи ги 
предвид и основните правци на развојот на Југо-
славија во 1981 година, спроведувањето на економ-
ската стабилизација ќе биде појдовна и основна 
определба на политиката на општествено-економ-
скиот развој на Републиката во 1981 година. 

Спроведувањето на економската стабилизација 
ќе има исклучително значење за создавање на ус-
лови за поуспешно остварување на целите и зада-
чите на општествено-економскиот развој на Ре-
публиката во 1981 година. 

Тргнувајќи од ова, основни задачи на општес-
твено-економскиот развој во 1981 година се: 

(1) Натамошен развој на социјалистичките са-
моуправни општествено-економски односи; 

(2) Обезбедување услови за континуиран и ста-
билен пораст на материјалното производство; 

(3) Смирување на порастот на цените и тро-
шоците на животот и обезбедување на поусогла-
сени стоковно-парични односи на пазарот; 

(4) Зголемување на извозот на стоки и услуги; 
(5) Покачување на доходот и остварување так-

ва негова распределба која ќе обезбеди јакнење на 
репродуктивната способност на стопанството; 

(6) Зачувување на реалниот животен стандард 
на населението и создавање на услови за негов по-
степен пораст; 

(7) Остварување на ^рамномерен развој на си-
те долови - на Републиката, посебно побрз развој 
на стопански недоволно развиените краишта; 

(8) Натамошно јакнење на општонародната од-
брана и општествената самозаштита. 

2. Тежиштето на активноста ќе биде ставено 
врз надминувањето на причините за нерешените 
прашања што ќе бидат пренесени и врз создава-
њето услови за стабилен и натамошен општестве-
но-економски развој на Републиката. 

Натамошниот развој на социјалистичките са-
моуправни општествено-економски односи- ќе прет-
ставува основна задача и услов за поуспешно ос-
тварување на економската стабилизација, за нама-
лување на административните интервенции во сто-
панството и за создавање на услови, здружениот 
труд да ги уредува односите во примарната рас-
пределба, во формирањето на цените според утвр-
дените критериуми и пазарните услови и за извр-
шување на другите задачи на развојот. 

За општествено-економскиот развој во 1981 го-
дина од значење ќе биде да се остварува натамо-
шен реален пораст на општествениот производ во 
вкупното стопанство од 3,5 до 4,0%. Растежот на 
општествениот производ ќе се темели врз зголему-
вање на производството и услугите во сите дејнос-
ти на стопанството. При ова индустриското произ-
водство ќе се зголеми за 3,5 до 5%, а земјодел-
ското производство за 3/,0 до 3,5%-

Зголемувањето на извозот е една од основните 
задачи во чија функција ќе биде насочено произ-
водството и другата активност на општествено-еко-
номскиот развој. Извозот на стоки ќе биде зголе-
мен приближно со двојно повисока динамика на 
пораст од општествениот производ на вкупното 
стопанство, со што ќе се придонесе за повисока 
покриеност на увозот на стоки со извозот на стоки. 

Смирувањето на порастот на цените и трошо-
ците на животот ќе претставува посебно важен 
услов за поуспешен општ развој во 1981 година, за 
јакнење на економската мотивираност за повисоко 
економисување со трудот и средствата и рационал-
ност на работењето. Ќе се создаваат услови порас-
тот на цените и на трошоците на животот во 1981 
година да биде понизок од остварениот во 1980 го-
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дина. Тоа истовремено претпоставува да се постиг-
не и поголема глобална и структурна усогласеност 
во односите на домашниот пазар. 

Во натамошното решително, спроведување на 
политиката за економска стабилизација тежиште-
то ќе се става врз јакнењето на репродуктивната 
способност на стопанството. Основна задача при ова 
ќе биде остварување на повисок доход во стопан-
ството. Тоа ќе претпоставува и натаму да се води 
политика на побавен пораст на средствата за фи-
нансирање на општите општествени и заедничките 
потреби и на средствата за заедничка потрошувач-
ка во организациите на здружениот труд од порас-
тот на доходот. 

Интегрален и неразделен елемент на економ-
ската стабилизација во 1981 година ќе претставува 
натамошното интензивирање на активностите и 
преземањето на конкретни мерки на штедење од 
сите носители на активноста во создавањето, ко-
ристењето и трошењето на општествените сред-
ства. Тоа ќе се остварува со рационално и домаћин-
ско однесување во сите средини на општествениот 
живот, пред се со ефикасно, економично и рацио-
нално стопанисување, со подобро користење на 
средствата за производство и другите елементи на 
производството, со зголемена продуктивност на 
целокупниот општествен труд и трошење во рам-
ките на расположливите средства. 

Во согласност со политиката за економска ста-
билизација ќе се остварува и инвестиционата ак-
тивност. Инвестиционите вложувања во 1981 го-
дина ќе се остваруваат на пониско реално ниво од 
околу410% во однос на 1980 година. Притоа, ак-
тивностите ќе бидат насочени кон завршување на 
започнатите инвестиции и кон создавање услови 
за модернизација и реконструкција на постојното 
стопанство, со кои се обезбедува зголемен извоз 
или замена на увозот, повисок доход и активирање 
на работоспособното население. 

Со успешно остварување на овие основни за-
дачи ќе се создаваат проширени материјални ус-
лови за општествен живот и работа на работните 
луѓе и за натамошно јакнење на одбранбената 
способност на земјата и општествената самозашти-
та и безбедност. 

Ќе се создаваат услови За натамошен пораст 
на вработеноста во општествениот сектор. Бројот на 
вработените во општествениот сектор се цени де-
ка ќе се зголеми за 2,5°/^ и ќе достигне просечно 
ниво од околу 430 илјади лица. Овој пораст, пред 
се, ќе се темели врз проширување на работните 
места во стопанството. 

За зачувување на реалниот животен стандард 
на населението и за негов постепен пораст ќе се 
создаваат услови за натамошен пораст на личната 
потрошувачка, за изградба на над 10 илјади ста-
нови и за проширување на материјалната основа 
во областа на општествените дејности. 

Ќе се создаваат услови за школување на зго-
лемен број деца и младинци, особено во насо-
ченото средно образование; за пружање целосна 
и со повисок стандард здравствена заштита на 
вкупното население; за поголем' опфат на децата 
во организациите за згрижување, воспитување и 
образование и за укажување на други видови на 
непосредна детска заштита, за нецелосен опфат и 
покомплексна заштита на лицата кои се нашле 
во положба од социјална потреба, за натамошен 
развој на научно-истражувачката работа, култу-
рата, физичката култура и техничката култура. 

3. За остварување на основните задачи на раз-
војот во 1981 година тежиштем ќе биде ставено 
врз следниве активности и мерки: 

3. 1. За натамошен развој на социјалистичките 
самоуправни општествено-економски односи тежиш-
т е м ќе биде ставено пред се врз: донесувањето на 
преостанатите системски закони, како и за соод-
ветни промени и усовршување на некои инстру-
менти за спроведување на системските решенија; 
спроведувањето на системските решенија во облас-

та на економските односи со странство и нивното 
доградување; доследната примена на Законот за 

, основите на системот на цените и за општествената 
контрола на цените; послободен промет на стбки-
те, услугите и средствата; забрзаното здружување 
на трудот и средствата врз доходовен принцип во 
процесот на репродукцијата; јакнењето на здру-
жениот труд врз регулирањето на монетарно-кре-
дитните односи во општествената репродукција и 
развивањето на интерните банки и на другите ви-
дови на банкарското работење во организациите 
на здружениот Труд и интензивирањето на проце-
сот на формирање на самоуправните интересни 
заедници во областа на материјалното производ-
ство и инфраструктурата. 

Ќе продолжат натамошните активности на раз-
војот на социјалистичките самоуправни односи и 
развојот на социјалистичката самоуправна демо-
кратија збогатена со натамошно унапредување и 
што поцелосно остварување на колективната рабо-
та, одлучување и одговорност. 

Со Законот за државната управа ќе се создадат 
услови за поопштествување на работата на орга-
ните на управата, условите за нејзиниот развој, 
како и за натамошно развивање на самоуправу-
вањето во овие органи. 

3.2. Ќе се создаваат услови, порастот на про-
изводството да се темели врз зголемување на про-
изводството од областа на енергетиката, агроиндус-
триокиот комплекс, како и врз производството наме-
нето за извоз и производството кое придонесува за 
повисока доходност и продуктивно вработување. 

1 За оваа цел ќе се преземаат следниве мерки и 
активности: 

(1) Ќе се создаваат услови навремено да се 
доврши и активира ТЕ „Битола" и рудникот за ја-
глен „Суводол" и целосно да се користи ТЕ „Осло-
меј" и хидроелектраните и со тоа да се обезбеди 
нередовно покривање на потребите од електрична 
енергија, кои идната година позначајно ќе се зго-
лемат; 

(2) Ќе се спроведува посебна програма за сеид-
ба и ќе ,се создаваат поповолни општи услови за 
стопанисување врз чија основа производството на 
лебните жита треба да Се стабилизира, дури и 
зголеми; да се обезбеди поголемо производство на 
маслодајните култури и шеќерната репка и да се 
зголеми сточарском производство врз основа на 
поголемо покривање на потребите од пченка и дру-
ги крмни култури од сопственото производство. 

Заедно со ова ќе се преземаат мерки за пора-
ционално користење на земјоделското земјиште 
преку производствено здружување, поефикасно ко-
ристење на површините опфатени со системите за 
наводнување, групирање на површините по пат на 
арондација, ке се создаваат услови за примена на 
комасација и други мерки; 

(3) Со подобра организација и со активност на 
организациите на здружениот труд од областа на 
сообраќајот и корисниците на сообраќајни средства 
и со преземање на соодветни мерки ќе, се поттик-
нува преориентацијата на превозот на подолги ре-
лации од патен на железнички сообраќај, ќе се 
зголемува учеството на домашниот сообраќај во 
превозот на стоки при извозот и увозот и ќе се 
зголемува девизниот прилив по основ на сообра-
ќајните услуги; 

(4) Ќе се забрза развојот и унапредувањето на 
малото стопанство во сите дејности за задоволува-
ње на потребите од производи и услуги и за соз-
давање на услови за зголемување на вработеноста; 

(5) При увозот на стоки во рамките на платно-
биланоните можности на платно-билансната пози-
ција на Републиката, утврдена во единствената про-
екција на платниот биланс на Југославија, приори-
тет ќе се даде на увозот на суровини и репромате-
ријали. 
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Снабдувањето на индустријата со основни су- . 
ровини и репродукциони материјали ќе се оства-
рува врз материјални биланси во кои врз селек-
тивна основа и крајна рационалност ќе се утврдат 
потребите од овие производи; 

(6) Преку здружување на трудот и средствата 
и со јакнење на другите форми на деловна сора-
ботка ќе се создаваат услови за поредовно обезбе-
дување на суровини и репродукциони материјали 
од домашни извори, особено на алуминиум, бакар, 
кокс, каустична сода, ©инилхлорид мономер, па-
трон хартија, вештачки ѓубрива и друго; -

(7) Ќе се преземаат мерки од сите носители на 
активноста, производството и услугите да се оства-
руваат со намалена потрошувачка на нафтените де-
ривати и со замена на потрошувачката на мазут 
за енергетски цели со други горива; 

(8) Организациите на здружениот труд и други-
те самоуправни организации и, заедници со своите 
активности ќе ја зголемуваат ефикасноста во сто-
панисувањето, пред се, со рационализација и ште-
дење на енергијата, суровините и репродукциони^ 
материјали, посебно на оние од увоз, подобро и 
рационално користење на капацитетите, користење 
на работното време со подобрување на односот кон 
работата и работните задачи. Поврзано со ова ќе 
се подготват и ќе се ажурираат постојните програ-
ми за штедење и остварување на политиката за 
економска стабилизација, со што ќе се обезбеди 
намалување на трошоците на работењето, порацио-
нално користење на енергијата »и заменување на 
течните горива со други домашни видови на енер-
гија, целосно користење на отпадните суровини и 
материјали. 

3. 3. За остварување на предвидената динамика 
на извозот и постигнување на поуслогласени одно-
си во разменава со странство, посебно ^во неврза-
ните земји и земјите во развој ќе се вложуваат 
напори и преземаат мерки од сите носители на ак-
тивноста. 

1. Динамизирање^ на извозот ќе се остварува: 
— со остварување на понагласена ориентација 

на производството наменето за извоз. 
Во 1981 година на повисоко производство, ќе 

се намени за извоз преку четири петтини од про-
изводството на феролегури, преку половината од 
производството на олово, цинк, акумулатори, фри-
жидери, текстилна конфекција, чевли и тутун, бли-
зу половина од производството на автобуси и поли-
винил хлорид, околу една третина од производ-
ство на синтетички влакна и слично. 

Истовремено ќе се настојува навремено да се 
активираат и рудникот и топилницата за никел 
и проширениот капацитет за производство на за-
варени цевки, чие производство претежно е наме-
нето за извоз; 

— со приспособување на производството кон 
потребите на странските пазари, зголемување на 
конкурентската способност на извозното стопан-
ство, поорганизирано настапување на одделни паза-
ри и забрзување на процесот на здружување на 
трудот и средствата со цел за остварување на по-
голем девизен прилив и со други активности; 

— со повисоко ангажирање на расположливите 
производствени капацитети за вршење услуги на 
странски партнери во доработката на суровини и 
репродукциони материјали и вршење на други ус-
луги .(лон работи) и 

— со несмален обем на средства за дополни-
телно поттикнување на извозот на стоки и услуги. 

2. Увозот на стоки ќе се остварува во соглас-
ност со извозот и нестоковниот девизен прилив и 
во рамките на можностите на платно-билансната 
позиција на Републиката утврдена во Единстве-
ната проекција на платниот биланс на Југославија 
за 1981 година. ' ' 

При увозот приоритет ќе се даде на суровините 
и репродукционите материјали кои се од посебно 
значење за остварување на превидениот пораст на 
производството, на опремата за која се склучени 
договори и на дел од опремата која е репрограми-

р&на за увоз во 1981 година, а е од значење за ак-
тивирање на објектите во градба, како и на сто-
ките за широка потрошувачка кои се од посебно 
значење за снабденоста на домашниот пазар. 

3. За динамизирање на извозот на стоки и 
услуги и остварување на лоусогласени односи во 
размената со странство и за подобрување на одно-
сите^ во плаТно-билансната позиција на Република-
та, ќе се преземаат следниве мерки и активности: 

(1) Во Самоуправната интересна заедница на 
Македонија за економски односи со (странство пла-
новите за развој на економските односи со стран-
ство на организациите на здружениот труд ќе се 
усогласат со можностите на платно-билансната по-
зиција на Републиката. 

Врз основа на така усогласените планови ќе се 
донесат: 

— самоуправна спогодба за изготвување на пла-
новите и усогласување на елементите" за основа 
на плановите за економски односи со странство; 

— самоуправна спогодба за начинот и полити-
ката за остварување на договорениот обем на увоз 
на стоки и услуги и на друг одлив на девизи; 

— самоуправна спогодба за критериумите и 
постапката за остварување на правото за задол-
жување во странство и за девизно кредитирање на 
странски Лица; 

— самоуправната спогодба за дополнително пот-
тикнување на извозот на стоки и услуги за 1981 
година. 

При ова: 
— со доследна примена на системот на еко-

номските односи со странство Де се обезбеди јак-
нење на улогата на здружениот труд во располага-
њето со девизите и зголемување на економската 
мотивираност на организациите на здружениот 
труд за зголемување на извозот и на девизниот 
прилив; 

— постепено ќе се намалува обемот на увозот 
на стоки на организациите на здружениот труд 
кои со свој извоз или со остварените девизи по 
основ на здружување не ги обезбедуваат своите 
потреби за увоз; 

— при увозот приоритет ќе се даде на увозот 
на суровини и репродукциони материјали кои се 
од посебно значење за динамиката на производ-
ството, зголемување на производството за извоз и 
задоволување на: потребите на домашниот пазар. 

Притоа, приоритет ќе се даде на увозот на су-
рова нафта, железна руда, цинков концентрат, 
хромна руда, алуминиум, валавнички полу фабри -
кати за црна металургија, природни фосфати, ка-
лиеви соли, .фармацевтски суровини, мономер за 
синтетски влакна и вештачки маси, суровини за 
производство на средства за заштита на растенија-
та, средства за перење, памучно и волнено влакно, 
сурова кожа, семе за раноградинарското производ-
ство, како и на увозот на стоки за широка потро-
шувачка кои придонесуваат за покривање на по-
требите на населението од прехранбени и индус-
триски стоки кои се дефицитарни на пазарот (ле-
кови, потрошни медицински материјали, пченица 
и слично); 

— странските кредити ќе се насочат првен-
ствено за поддржување на зафатите кои ќе придо-
несуваат за динамизирање на извозот, супституци-
ја на увозот, развојот на енергетиката и за инвес-
тициите кои се остваруваат со учество на Меѓуна-
родната банка за обнова и развој; 

(2) Ќе се интензивира здружувањето на трудот 
и средствата меѓу организациите на здружениот 
труд во Републиката и со организациите на здру-
жениот труд од Другите републики и автономни 
покраини за остварување на развојните програми 
со кои ќе се оствари повисок извоз на стоки и 
услуги; 

(3) Ќе се поттикнува откупот на девизи и де-
визниот прилив по основ на дознаки на нашите 
работници привремено вработени во странство пре-
ку селективна политика на каматни стапки, како 
и со купување на хартии од вредност што ги из-
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дават организациите на здружениот труд заради 
изградба на капацитети со кои се овозможува от-
ворање на нови работни места во стопанството, по-
себно во малото стопанство. 

(4) Ќе се подготви квартална проекција на 
платно-биланската и девизно-билансната позиција 
на Републиката која ќе биде усогласена во един-
ствениот платен и девизен биланс на земјата за 
1981 година; 

(5) Надлежните органи на републичката управа 
во соработка со Самоуправната интересна заедница 
на Македонија за економски односи со странство 
и Народната банка на Македонија, постојано ќе го 
следат остварувањето на платно-билансната и де-
визно-билансната позиција на Републиката во един-
ствената проекција на платниот и девизниот би-
ланс на земјата; 

(6) Ќе се настојува: 
— навремено да се утврдат платно-билансните 

и девизно-билансните позиции на републиките и 
автономните покраини во единствената проекција 
на платниот и девизниот биланс на земјата за 1981 
година; 

— навремено да се уреди системот на поттик-
нување на извозот со тоа што системот на поттик-
нување да биде во функција на стабилизацијата и 
зголемувањето на извозот и повеќе да се поттик-
нува извозот со поголемо учество на домашна со-
држина ; 

— во рамките на вкупниот увоз на репродук-
циони материјали на ниво на целата земја прио-
ритет да се даде на увозот на суровините и репро-
материјалите кои се од битно значење за зголему-
вање на индустриското производство, зголемување 
на производството за извоз и за задоволување на 
потребите на домашниот пазар; 

— извозот на обоените метали и производство-
то врз основа на обоени метали, кои се оствару-
ваат врз меѓудржавни аранжмани за размена на 
суровини, да има ист третман во поглед на стиму-
лаџијата и правото на увоз како извоз на конвер-
тибилното подрачје. 

3.4. Со мерките и напорите на сите носители 
на активноста ќе се создаваат услови за смирува-
ње на порастот на цените и трошоците на живо-
тот, за остварување на ^усогласени односи на па-
зарот и за подобрување на снабденоста. 

За таа цел ќе се обезбеди: 
<1) Доследна примена на Законот за системот 

на. цените и за општествена контрола на цените на 
производите и услугите. Врз овие основи треба да 
дојде до стеснување на просторот на администра-
тивно утврдување на цените и ставање на поли-
тиката на цените во функција на самоуправното 
усогласување на понудата и побарувачката на па-
зарот, како и усогласување на мерките на економ-
ската политика со кои се влијае врз нивото и ме-
ѓусебните односи на цените со вкупните мерки на 
стабилизациј ата; 

(2) Со општествени договори и самоуправни 
спогодби ќе се создаваат услови за воспоставување 
на поусогласени односи на пазарот и за регулира-
ње на другите прашања од значење за ценете. 

Постојните самоуправни спогодби и општестве-
ни договори за формирање на цените ќе се прис-
пособуваат кон новите системски решенија. 

Ќе се поттикнува склучувањето на самоуправ-
ни спогодби и општествени договори за цените. 

Во самоуправните спогодби и општествените 
договори за цените, организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заедни-
ци, општествено-политичките заедници и месните 
заедници ќе поаѓаат од политиката за економска 
стабилизација, при што јакнењето на економската 
положба на организациите на здружениот труд во 
поголема мерка да се обезбедува врз јакнењето на 
квалитативните фактори на стопанисувањето, при 
што промените на цените да се усогласуваат во 
рамките на доходовно поврзаните цроизводители 
во формирањето на цените и стекнувањето на до-
ходот. 

Со спроведувањето на економската стабилиза-
ција, истовремено ќе се обезбедуваат услови оддел-
ните производи и услуги од надлежност на Фе-
дерацијата и Републиката да се формираат сло-
бодно од здружениот труд според условите на па-
зарот; 

(3) Со користењето на самоуправните механиз-
ми на новиот систем на цените, во рамките на 
вкупниот побавен пораст на цените во 1981 година/ 
а заради отстранување на диспаритетите меѓу до-
машните и светските цени, како и меѓу цените на 
одделни гранки и области, треба да се извршат 
неопходни селективни измени на цените. 

Со измената на цените првенствено треба да 
се подобри положбата на производителите на суро-
вини и производи чии трошоци значително се зго-
лемени со пораст на цените при увозот на репро-
материјали и земјоделско-прехранбени производи. 

Републиката ќе се залага со нивото на зашти-
тните цени на основните земјоделски производи 
да се обезбеди поголема сигурност во производ-
ството и снабденоста на пазарот; 

(4) Еден месец по склучувањето на меѓурепуб-
личкиот договор за спроведување на политиката 
на цените, ќе се склучи договор со општините за 
спроведување на политиката на цените во 1981 го-
дина за производите и услугите што се од над-
лежност на Републиката и општините. 

Со договорот за спроведување на политиката 
на цените ќе се утврдат рамките на пораст на 
цените и начинот на спроведување на политиката 
на цените во 1981 година, при што ќе се обезбеди 
побавен пораст на цените во однос на 1980 година. 

При менувањето на цените на стоките и услу-
гите од надлежност на Републиката, ќе се насто-
јува да се подобрат паритетните односи на цените 
на индустриските производи и да се обезбеди по-
умерен пораст на цените на производите и услу-
гите кои во 1980 година имале подинамичен пораст 
и кои имаат посебно влијание врз трошоците на 
животот. 

До склучувањето на меѓуопштинскиот договор 
за спроведување на политиката на цените во 1981 
година нема да се врши зголемување на цените на 
производите и услугите од надлежност на општи-
ните и Републиката, освен за основните земјодел-
окочпрехранбени производи за кои во 1980 година 
се пропишани производно-продажните цени за 1981 
година и се утврдени трошоците на прометот на 
мало за овие производи. 

Заедницата за работи на цените и надлежните 
органи на општ е е т в ен о -и о лит ич к ите заедници ќе 
обезбедуваат контрола на цените и навремена при-
мена, на мерките од своја надлежност за оствару-
вање на утврдената политика на цени; 

(5) Заради намалување на влијанието на по-
растот на цените врз трошоците на репродукцијата 
и врз движењето на трошоците на животот, ќе се 
продолжи со компензација на одделни производи 
и услуги. 

Ќе се води политика на обезбедување на пре-
мија или компензација на цените на одделни зе-
мјоделско-нрехранбени производи кои имаат посеб-
но значење за зачувување и развој на животниот 
стандард. 

И натаму ќе се обезбедуваат средства за ком-
пензација на дел ед трошоците на репродукцијата 
во железничкиот сообраќај, _ жичарниците, произ-
водството на електрична енергија во термоелектра-
ните и во земјоделството за вештачки ѓубрива од 
домашно производство; 

<6) Трошоците во прометот и другите услови на 
продажбата во продажните цени ќе се регулираат 
со самоуправни спогодби на основните организации 
на здружениот труд од областа на производството 
и прометот. Надлежните органи ќе го следат спро-
ведувањето на овие спогодби и по потреба ќе пре-
земаат мерки; 
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(7) Со мерките на економската политика и со 
други мерки ќе се отстранат причините кои го 
спречуваат функционирањето на единствениот ју-
гословенски пазар; 

(8) За усогласување на односите меѓу понудата 
и побарувачката, за надминување на присутните 
проблеми во врска со снабденоста на пазарот на-
таму ќе се преземаат посебни мерки. 

Ќе се вложуваат напори за остварување пови-
сок обем на производство со кое ќе се обезбеди 
повисок степен на покривање на потребите од од-
делни дефицитарни производи. 

Во Републиката, и општините ќе се подготват 
биланси за потребите од основни земјоделско-пре-
хранбени и индустриски производи. Врз таа основа 
ќе се утврдат можностите и начинот за обезбеду-
вање на производите, при што нагласено место ќе 
се даде на решенијата кои, вјрз самоуправно спо-
годување и поврзување врз доходовни односи, ќе 
обезбедат редовно снабдување на пазарот на пот-
рајна основа. 

За подобра снабденост на организациите за 
снабдување на градовите и потрошувачките цен-
три, собранијата на општините и градовите ќе 
преземат мерки за доследно 'спроведување на оп-
штествените договори за снабдување на населени-
ето со основните прехранбени производи, огрев и 
други производи значајни за животниот стандард 
на населението. 

Ќе се обезбеди потребен обем и структура на 
резерви на основните индустриски суровини и ре-
проматеријали и основни земјоделско-прехранбени 
производи и доследно функционирање на системот 
на стоковните резерви. 

Заради обезбедување стоковни резерви и за 
изградба на магацински простор за стоковни ре-
зерви во 19811 година ќе се насочи дел од репуб-
личкиот данок на промет што е утврден со намена 
за создавање на резерви и ќе се изврши трансфор-
мација на премиите за шеќер и масло со намена 
за резерви. 

3.5. Распределбата на општествениот производ 
и доходот ќе се врши во согласност со политиката 
за економска стабилизација. Со политиката на рас-
пределба на доходот ќе се обезбеди побавен пораст 
на сите видови потрошувачка од порастот на оп-
штествениот производ и доходот и зголемување 
на средствата на организациите на здружениот 
труд од материјалното производство за проширу-
вање на материјалната основа на трудот. 

(1) Со политиката за распределба на доходот 
и распоредување на чистиот доход ќе се обезбеди: 

— Зголемувањето на масата на личните доходи 
во стопанството да биде во согласност со номинал-
ниот пораст на доходот и чистиот доход. 

Реалните лични доходи по вработен да се зго-
лемуваат до растежот на продуктивноста на тру-
дот, при што ќе се води селективна политика на 
пораст на личните' доходи според резултатите 
на трудот, ќе се спречуваат појавите на урамни-
ловка и посебно ќе се стимулира производниот и 
креативниот труд. 

— Личните доходи на4 работниците на режис-
ки работи и во ^производните и ^стопанските 
дејности, да растат побавно од личните доходи на 
работниците во стопанството. 

Личните доходи на работниците во организаци-
ите на здружениот труд од општествените дејнос-
ти, да се уредуваат врз основа на самоуправните 
спогодби за слободна размена на трудот, а нивниот 
пораст да биде побавен од порастот на личните 
доходи на работниците во стопанството. 

Личните доходи на работниците во органите и 
организациите на општествено-политичките заед-
ници, самоуправните интересни заедници и во оп-
штественонполитичките и општествените организа-
ции да растат побавно од порастот на личните до-
ходи на работниците во стопанството; 

— Средствата за заедничка потрошувачка на 
основните организации на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници и на ра-

ботните заедници во органите на општествено-по-
литичките заедници и организации, освен сред-
ствата за станбена изградба, да се зголемуваат по-
бавно од номиналниот растеж на доходот и да се 
користат според критериумите утврдени во оп-
штествениот договор и самоуправните спогодби и 
со примена на селективен принцип. 

Во рамките на глобално утврдените можности 
за пораст на личните доходи и средствата за за-
едничка потрошувачка, ќе се води селективна 
политика на движење на личните доходи и сред-
ствата за заедничка потрошувачка, водејќи сметка 
за условите на работа и стекнувањето на доходот, 
за висината на просечните чисти лични доходи по 
работник, како и за дејностите со потешки услови 
за работа. Со политиката за распределба на дохо-
дот и личните доходи треба да се обезбеди и на-
малување на разликите во висина од личните до-
ходи меѓу гранките и групациите кои не се резул-
тат на трудот. 

Со Општествениот договор и самоуправните 
спогодби за распределба на доходот и средствата 
за лични доходи ќе се обезбеди побавен пораст на 
личните доходи во гранките и групациите кај кои 
просечните чисти лични доходи по вработен се 
значително повисоки од просечните чисти лични 
доходи во стопанството на Републиката; 

(2) Ќе се утврдат поблиски критериуми и ме-
рила со кои основните организации посебно ќе го 
утврдат и издвојуваат делот од доходот што е ре-" 
зултат на трудот во .исклучително поповолни при-
родни услови, што е резултат на исклучителни по-
годности на пазарот или е резултат од други ис-
клучителни погодности во остварувањето на доходот, 
и ќе го користат за развој и проширување ма-
теријалната основа на организациите на здружени-
от труд согласно со основите и мерилата предви-
дени со самоуправната спогодба, доколку со закон 
не е одредено да се користи за развој и проширу-
вање на материјалната основа на трудот на општи-
ната, односно Републиката; 

(3) Со цел за реално утврдување на доходот и 
зачувување на вредноста на. основните средства, 
ќе се изврши измена и дополнување на прописите 
за ревалоризација на основните средства и за стап-
ките на амортизација; 

(4) За да се обезбеди нередовна наплата на не-
наплатените побарувања, ќе се настојува да се во-
веде верижен начин на плаќање и пресметка меѓу,, 
корисниците на општествените средства, воведува-
ње на тековни сметки на корисниците на општес-
твените средства во Службата на општественото 
книговодство и спојување на средствата од повеќе 
сметки, со цел за порационално ангажирање и 
циркулација на финансиските средства, подобру-
вање на коефициентот на вртење на средствата и 
намалување на трошоците на платниот промет; 

3.6. Вкупните средства за задоволување на за-
едничките и одделните потреби на општеството и 
на организациите на здружениот труд (без средства-
та за пензиско и инвалидско осигурување; правата 
на работниците за време на привремена неврабо-
теност; надоместоците до основ на здравствено оси-
гурување; материјалните трошоци во здравството 
за остварениот пораст на цените на мало; сред-
ствата издвоени за солидарно учество во земјо-
делското осигурување и основните права на соци-
јална заштита) да растат во маса за околу 20°/о 
побавно од номиналниот пораст на доходот во оп-
штествениот сектор на стопанството во општестве-
но-политичката заедница во 1981 година. 

Задоволувањето на заедничките и одделните 
потреби на општеството и организациите на здру-
жениот труд ќе се остварува со здружување на сред-
ствата за остварување на заедничките програми за 
работа и развој. Тоа ќе се остварува со доследна 
примена на начелото на слободна' размена на тру-
дот и средствата со организациите на здружениот 
труд, корисници на услуги; здружување на сред-
ства со други работни луѓе, организации и заедни-
ци за остварување на заеднички планови и програ-
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ми за работа и развој; здружување на средства 
за солидарно задоволување на заедничките потре-
би на општеството, и преку здружување на сред-
ства за унапредување и потрошување на матери-
јалната основа на трудот во општествените деј-
ности. 

До крајот на јануари 1981 година републичките 
и општинските самоуправни интересни заедници, 
во согласност со собранијата на општествено-поли-
тичките заедници, ќе склучат самоуправни спо-
годби со кои ќе се утврдат висината на средствата, 
динамиката на користење на средства и ќе утвр-
дат заштитни мерки со кои ќе се исклучат мож-
ностите за формирање на средства над договорени-
те износи. 

Притоа, тримесечно ќе се врши, усогласување 
на издвојувањата на средствата за заеднички по-
треби во согласност со остварениот доход на сто-
панството по периодичните пресметки и динамич-
ки договорениот прилив на средства. Доколку ос-
тварените средства во претходното тримесечје би-
дат поголеми, од договорените, ќе се изврши соод-
ветно намалување на обврските на стопанството за 
наредното тримесечје. 

Самоуправните интересни заедници и организа-
циите на здружен труд од општествените дејнос-
ти ќе ги усогласат своите програми со располож-
ливите средства и реалните (материјални можности 
и врз таа основа ќе ги утврдат средствата за ре-
ализација на заеднички утврдените програми за 
задоволување на заедничките и одделните потреби 
на општеството и организациите на здружениот 
труд. 

3. 7. Вкупните средства за финансирање на оп-
штите-општествени и заеднички потреби што се 
остваруваат преку буџетите на општините и Репуб-
личкиот буџет да растат во маса најмногу до 17% 

„во однос на претходната година, не сметајќи ги 
средствата што се наменети за придонеси за бу-
џетот на Федерацијата, за интервенции во стопан-
ството, како и средствата за финансирање на сто-
ковните резерви. 

Општествено-пОлитичките заедници во Репуб-
ликата во принцип нема да вршат оптоварување, 
на стопанството и прометот со нови даноци, а со 
приспособување и усогласување на постојните стап-
ки на данокот на промет и на другите даноци ќе 

"продолжат и ќе ја зајакнат политиката на даноч-
ните олеснувања и ослободувања на одделни сек-
тори во стопанството. 

Во 198И година ќе се изврши валоризација на 
катастарскиот приход од земјоделството. 

3. 8. Во спроведувањето на инвестиционата по-
литика тежиштем на активностите ќе се насочи 
кон следново: 

(!) Инвеститорите и банките ќе подготват опе-
ративни програми за завршување на објектите во 
градба, при што приоритет ќе се даде на тие кои 
ќе се активираат во 1981 година и придонесат за 
зголемен извоз, производство на енергија, позабр-
зан развој на стопански недоволно развиените кра-
ишта и поголемо продуктивно вработување; 

(2) Зо општествените дејности ќе се оствару-
ваат само инвестициите предвидени со програмите 
пренесени од претходниот плански период, за кои 
се склучени договори и самоуправни спогодби и 
инвестициите кои се остваруваат и со средства на 
заем собран од населението или од самопридонеси 
или други доброволни давачки^ од средствата на 
населението без обврска на враќање. 

Нема да се почнуваат нови непроизводни ин-
вестиции во стопанството и во дејностите на оп-
штественонполитичките заедници и организации; 

(3) Средствата на Фондот на федерацијата за 
кредитирање на побрзиот развој на стопански не-
доволно развиените републики и автономни покра-
ини кои ќе се остваруваат по основ на задолжи-
телен заем ќе се користат првенствено за довршу-
вање на инвестициите во тек и за учество во други 
инвестициони зафати кои се остваруваат и со сред-

ствата од Меѓународната банка за обнова ц раз-
вој. Учеството на овие средства може да изнесува 
до 15°/о од пресметковната вредност на инвестиции-
те, а за инвестициите вр градба според условите 

, предвидени во договорите за кредитирање; 
(4) Организациите на здружениот труд ќе 'обезбе-

дат повисоко издвојување на средствата за инвес-
тициони вложувања и за редовно извршување на 
обврските по веќе користените кредити и ќе го за-
брзаат процесот на здружување на трудот и сред-
ствата за реализација на заедничките развојни 
програми; 

(5) Ќе се поттикнуваат инвеститорите, банките 
и другите учесници во инвестирањето да ги насо-
чат расположливите средства за довршување на 
објектите во изградба; 

(6) Деловните банки ќе вложуваат соодветни 
напори за повисоко ангажирање на слободните 
средства на населението, /пред се, преку орочени 
штедни .влогови и за обезбедување на други 'кре-
дитни средства за Инвестициони вложувања во 
стопанството; 

(7) Кредитите што Републиката ќе ги добие од 
Меѓународната банка за обнова и развој по основ 
на кредитните линии за развој на индустријата и 
земјоделството ќе се насочат во областа на индус-
тријата за средни и мали капацитети и во земјо-
делството за вложување во долгогодишни насади 
и обезбедување на храна, изградба на мали хидро-
мелиоративни системи и во индивидуалниот сектор 
на земјоделството за зголемување на стоковното 
производство и негово поврзување со општестве-
ниот сектор врз основа здружување на средства 
и труд врз доходовни односи; 

(8) Сите учесници на инвестиционата активност 
посебно внимание ќе посветат на инвестиционо-тех-
ничката документација, особено на утврдените пре-
сметковни вредности, финансиската конструкција, 
програмираните рокови и обврските што произле-
гуваат од реализација на инвестиционите проекти; 

(9) Станбената изградба ќе се остварува со при-
менување на новите решенија на финансирањето. 
При тоа, тежиштем ќе се даде на развивање на 
најразновидни форми за парично ангажирање на 
лични средства на работните луѓе и граѓаните во 
решавањето на станбеното прашање, и тоа по пат 
на индивидуална изградба, купување на стан во 
сопственост, користење на стан во општествена со-
пственост и по пат на сосопственички односи при 
купување на дел од станот или станбена згра-
да. 

Врз оваа основа и со забрзано довршување на 
становите во градба ќе се создаваат услови за из-
градба на над 10 илјади станови. 

Ќе се продолжи со изградба на објекти и ин-
сталации од комуналната инфраструктура, со што 
ќе се обезбедат услови за подобрување на нивото 
на комуналните услуги. 

3.9. Со мерките на кредитно-монетарната по-
литика ќе се обезбеди паричната маса и пласма-
ните на банките да се зголемуваат побавно од но-
миналниот пораст на општественирт производ. 

Порастот на паричната маса и - пласманот на 
банките динамички ќе се усогласуваат со порастот 
на општествениот производ со тоа што при пласма-
ните на банките ќе се зголеми учеството на орга-
низациите на здружениот труд во стопанството. 
Ова ќе се обезбедува со, регулирање на кредит-
ниот потенцијал на банките, со самоуправната 
спогодба на банките за усогласување на обемот и 
динамиката на пласманите и со други мерки на 
монетарно-кредитното регулирање. 

Поврзано со ова интензивно ќе се работи на 
донесувањето мерки за усогласување на пласманите 
на банките по рочност со рочната структура на .из-
ворите на средства и усогласување на инвестици-
оните вложувања со реално расположливите сред-
ства, за дефинирање и усогласување на политика-
та за реални каматни стапки, за намалување на 
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депозитно икре д итните односи \и задолженоста на 
стопанството и за усовршување на средствата за 
плаќање на платниот промет. 

(1) Примарната емисија првенствено ќе се на-
сочува за задоволување на потребите на здруже-
ниот труд по пат на монетизација на хартии од 
вредност издадени од организациите на здружени-
от труд од стопанството врз основа на нивните сто-
ковнонпарични односи и давање на кредити врз 
подлога на тие хартии од вредност, како и преку 
давање на кредити на банките за насочување на 
нивните пласмани во договорно утврдените прио-
ритетни намени. При тоа ќе се настојува поголем 
дел од приоритетните намени да се поддржуваат 
со монетизација на одредени хартии од вредност 
со селективно обележје и одобрување на кредити 
на банките за производство и резерви на основните 
земјоделски производи за подготвување на произ-
водството, за производство на стоки и вршење на 
услуги за извоз и за други договорно утврдени на-
мени. ' 

Селективната кредитна политика ќе се спрове-
дува по пат на самоуправна спогодба меѓу банките; 

(2) Банките и натаму ќе влијаат врз обезбеду-
вањето на потребната ликвидност на стопанството 
преку монетизација на краткорочните преносливи 
хартии од вредност издадени од организациите на 
здружениот труд од стопанството, врз основа на 
стоковно паричните односи, по пат на усогласу-
вање на другите пласмани во стопанството со реч-
ната структура на изворите на средствата и по пат 
на други мерки за подобрување на ликвидноста на 
стопанството; 

(3) Слободните парични средства од депозитите 
на општествено-политичките заедници во Републи-
ката, кои се водат како депозит на Народната банка 
на Македонија, во 1981 година ќе се користат за 
одобрување на краткорочни кредити за подобрува-
ње на ликвидноста на банките и за поддржување 
на кредитирањето на одредени приоритетни намени 
во развојот на Републиката. 

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

(4) Слободните средства од штедните влогови и 
другите средства на граѓаните при Поштенската 
штедилница ќе се користат за поддржување на 
одредени приоритетни намени кои поблиску ќе се 
определат со посебна одлука на Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. При ова, најмал-
ку 7 0 ° / о ќе бидат насочени за реализација на про-
грамата за развој на поштенско-телеграфско-теле-
фонскиот сообраќај, а 5°/о за доопремување на 
железничкиот сообраќај; 

(5) Од прирастот на средствата што ќе се фор-
мираат при банките врз основа на депозити по 
штедни влогови, ќе се насочат во висина од 5% за 
кредитирање на индивидуалниот сектор на земјо-
делството; во висина од 5°/о за развој на малото 
стопанство; во висина од 4% ќе се здружат за кре-
дитирање на изградбата на електро-извори и во 
висина до 2% ќе се насочат за кредитирање на 
продажбата на опрема, метални конструкции и 

* монтажерски работи на домашниот пазар и во 
странство. 

4. Заради обезбедување натамошен усогласен 
развој на општествените дејности ќе се преземаат 
следниве мерки активности: 

(1) Организациите на здружениот труд и само-
управните интересни заедници од областа на оп-
штествените дејности со остварувањето на своите 
годишни програми за работа и развој ќе обезбедат 
повисоко ниво на задоволување на заедничките и 
одделни потреби на општеството и организациите 
на здружениот труд; 

(2) Организациите на здружениот труд од 
областа на општествените дејности и самоуправните 
интересни заедници, во соработка со другите орга-

низации и заедници, ќе утврдат стандарди и нор-
мативи на трудот и опремата, ќе ја зголемуваат 
ефикасноста и квалитетот на работата и ќе презе-
маат други мерки и активности за поголема рацио-
налност во работењето; 

(3) Ќе се остварува натамошна реализација на 
усвоената Акциона програма за спроведување на 
Законот за средното образование и воспитување, 
Програмата за описменување и дооформување на 
основното образование на возрасните и Општестве-
ниот договор за ученичкиот и студентскиот стан-
дард; 

(4) Ќе се склучи самоуправна спогодба за одр-
жување на културни манифестации од општ инте-
рес за СР Македонија, самоуправна спогодба за 
учество во финансирањето на културните и умет-
ничките манифестации од заеднички интерес за 
СФРЈ и општествен договор за книгата, како и за 
кинематографиј ата; 

(5) Ќе се донесе и ќе се спроведува општествен 
договор за регионална организација на здрав-
ството и здравственото осигурување во Републи-
ката ; 

(6) Ќе се продолжи со спроведувањето на про-
грамите за намалување на смртноста на доенчињата 
и малите деца, за подобрување на санитарно-хиги-
енската и епидемиолошката состојба во Републи-
ката и Програмата за спроведување на задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населението 
во СР Македонија; 

(7) Ќе започне реализацијата на Општествениот 
договор за основите ч на програмското утврдување 
на станарините и нејзиното диференцирано суб-
венционирање. 

5. За зачувување на стандардот на работните 
луѓе и граѓаните ќе се преземаат и следниве мерки 
и активности: 

(1) Организациите на здружениот труд, само-
управните интересни заедници и општествено-по-
литичките заедници ќе преземаат мерки за зачуву-
вање на животниот стандард, посебно на работни-
ците со ниски лични доходи на кои личните доходи 
им се единствен извор на приходи. 

Истовремено, ќе се изградуваат инструменти 
на системот со кои ќе се обезбедува поголемо 
општествено влијание врз обемот и движењата на 
другите видови на лична потрошувачка. 

(2) Паричните надоместоци по основ на здрав-
ствено осигурување (надоместоци за лични доходи 
за време на боледување, породилно отсуство и ра-
бота со скратено работно време) ќе се обезбедуваат 
според важечките прописи; 

(3) И натаму ќе се продолжи со обезбедување 
додаток на деца како форма на општествена зашти-
та на децата, при што ќе се изврши усогласување 
на овие примања со движењето на просечните 
чисти лични доходи; 

(4) Ќе се зголемат паричните примања на лица-
та што ги користат правата по основ на социјална 
заштита; 

(5) Ќе * се обезбеди пензиско и инвалидско оси-
гурување и други определени права од инвалидско-
то осигурување на зголемен број лица и ќе се врши 
валоризација на овие примања со пораст на номи-
налните лични доходи на сите вработени во општес-
твениот сектор во Републиката остварен во прет-
ходната година; 

(6) Боречко-инвалидската заштита ќе се обез-
бедува на зголемен број корисници, при што по-
себно внимание ќе се посветува на здравствената 
заштита на учесниците во НОВ, воените инвалиди 
и членовите на нивните семејства, а паричните 
примања по овој основ ќе се валоризираат според 
важечките прописи; 

(7) На лицата кои бараат вработување и натаму 
ќе се осигурува право на паричен надоместок, 
здравствена заштита, пензиско и инвалидско оси-
гурување и додаток на деца според важечките 
прописи. 
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На невработените лица што ќе се упатуваат 
на стручно оспособување или преквалификација за 
производни занимања ќе им се обезбедува парична 
помош; 

(8) Ќе се овозможи поголем број на ученици и 
студенти да бидат сместени во ученичките и сту-
дентските домови. Притоа, бројот на учениците и 
студентите корисници на стипендији и кредити ќе 
се задржи на минатогодишното ниво во услови на 
валоризиран износ на кредитите и стипендиите; 

(9) Ќе се обезбеди премија или компензација 
на цените на одделни земјоделско-прехранбени 
производи заради зачувување и развој на живот-
ниот стандард; 

(10) Ќе се врши диференцирано субвенциони-
рање на станарините. 

6. Ќе се спроведува политиката на продуктивно 
вработување и порационално ангажирање на ра-
ботниците пред се во материјалното производство. 

При тоа: 
— Ќе се преземаат мерки за битно забавување 

на вработувањето во заедничките служби на орга-
низациите на здружениот труд, во самоуправните 
интересни заедници, во органите на општествено-
-политичките заедници и во општествено-политич-
кпте и општествените организации и здруженија, 
како и за порационално распоредување и ангажи-
рање на вработените БО НИВ. 

— Со мерките на економската политика ќе се 
создаваат ус лет. и за побрзо вработување на лицата 
со завршен одреден степен .на образование, навре-
мено обезбедување на стручни кадри за новите 
капацитети и прифаќање на работниците што се 
враќаат од привремена работа во странство. 

—• Ќе се создаваат услови за поголемо врабо-
тување и проширување на терцијарните дејности 
по основ на личен труд, особено за побрз развој на 
малото стопанство заради задоволување на потре-
бите од производи и услуги. 

— Ќе се преземаат мерки битно да се намали 
обемот на прекувремената и дополнителната работа, 
работа по договор за дело и вработување на пен-
зионирани лица. 

— Ќе се склучи општествен договор за заед-
нички мерила и мерки за поттикнување на развојот 
и за унапредување на малото стопанство во СР Ма-
кедонија во периодот од 1981 до 1985 година. 

7. Ќе се продолжи со активна политика за 
поттикнување на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените краишта во Републиката. 

(1) На Републичкиот фонд за кредитирање на 
побрзиот развој на стопански недоволно развиените 
краишта ќе му се обезбедат средства со кои ќе се 
поддржува развојот на стопански недоволно разви-
ените краишта. 

• (2) Истовремено, на Републичкиот фонд ќе му 
се обезбедат средства без обврска на враќање, што 
ќе се користат за учество во поттикнување на раз-
војот на инфраструктурата и на општествените 
дејности. Ова ќе се обезбеди со насочување на една 
третина од вишокот на приходите од камати на 
Народната банка на Македонија, а најмалку во 
износ од 40 милиони динари. 

Намените и начинот на користењето на овие 
средства поблиску ќе ги утврди Управниот одбор 
на Републичкиот фонд; 

(3) За развој на стопански недоволно развиени-
те подрачја ќе се насочи дел од кредитите што 
Републиката ќе ги добие од Меѓународната банка 
за обнова и развој по основ на кредитните линии 
за развој на индустријата и земјоделството. 

(4) Организациите на здружениот труд од дру-
гите подрачја што ќе инвестираат во стопански 
недоволно развиените краишта ќе бидат ослободени 
од плаќање данок на доход за делот на доходот 
во висина на износот на извршените вложувања; 

(5) Преку политиката на користење на сред-
ствата на фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-

ните републики и автономни покраини во 1981 го-
дина ќе се настојува да се обезбеди динамички 
побрзо извршување на обврските под договорените 
транши за изградба на објекти во стопански не-
доволно развиените краишта; 

(6) Натаму ќе се води политика за приоритетно 
поддржување на инвестиционите зафати за про-
ширување на материјалната основа на стопанството 
во 'стопански недоволно .развиените краишта со 
селективен приод; 

(7) Ќе се склучи општествен договор за спро- ' 
ведување на политиката за побрз развој на сто-
пански недоволно развиените краишта во Републи-
ката во периодот од 1981 до 1985 година. 

8. Позабрзан развој на подрачјето во гранич-
ниот појас и определените ридско-планински реони 
ќе се остварува врз основа на посебни програми 
на општините и со реализација на заедничките 
програми за остварување на одделни договорно 
утврдени задачи што се од посебно значење за 
остварувањето на оваа политика. Ова особено е 
поврзано со уредување на просторот на овие под-
рачја, со изградба на сообраќајниците и другите 
објекти од стопанската инфраструктура и позабр-
зано развивање на стопанството. 

Ќе се склучи општествен договор за реализа-
ција на политиката за позабрзан развој на подрач-
јата во граничниот појас и определените ридско-
-планински реони за периодот од 1981 до 1985 
година. 

9. За развој на дејностите што имаат посебно 
значење за усогласување на тековите на репро-
дукцијата и за остварување на други основни за-
дачи, во идната година Републиката ќе презема 
посебни мерки на економската политика и ќе оства-
рува друга активност. 

(1) Ќе се обезбедат средства за учество во фи-
нансирањето на посебни активности во земјодел-
ството, со цел за унапредување на производството 
во дејностите кои придонесуваат за производство 
на храна и биолошки суровини. 

Во остварувањето на овие активности, Репу-
бликата ќе учествува со средства за реализација 
на Програмата за унапредување на индивидуалното 
земјоделство; Програмата за создавање на вештач-
ки ливади на ерозивни ораници и мелиорирање на 
природни ливади во ридско-планинските подрачја; 
Програмата за унапредување и позабрзан развој 
на пчеларството; Програмата за развој на коњар-
ството и Програмата за изготвување на урбанис-
тичка документација на населените места. 

Реализацијата на овие активности ќе се оства-
рува со посебни програми и со заедничко финан-
сирање со организациите на здружениот труд и со 
другите самоуправни организации и заедници; 

(2) Ќе се обезбедат средства за учество во фи-
нансирањето на одделни програми поврзани со 
развојот на материјалната основа на здружениот 
труд во стопанството, пред се на програмите за: 
рударски истражувања, изградба и реконструкција 
на локалните патишта, пошумување на голините, 
заштита од гра добиј ност и во активностите од по-
себен интерес за развој на водостопанството. 

За учество во финансирањето на: Програмата 
за истражувачки работи во рударството ќе се на-
сочи третина од вишоците на каматите на Народ-
ната банка на Македонија и 30 милиони динари 
од средствата на Републиката; Програмата за из-
градба и реконструкција на локални патишта — 10 
милиони динари; Програмата за пошумување на 
голините ќе се насочи третина од вишоците од 
каматите на Народната банка на Македонија и 40 
милиони динари од средствата на Републиката; Про-
грамата за докомплетирање на мрежата за заштита 
од гра добиј ност До 15 милиони динари; Програмата 
за намени од посебен општествен интерес во областа 
на водостопанството ќе се насочат средства во ви-
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сина на приходите што ќе се формираат по основ на 
такси на вода, а најмалку до 40 милиони динари и 
за изградба на основните објекти во хидромелиора-
тивните системи до 26 милиони дш^ри; на Програ-
мата за изготвување на урбанистичка документа-
ција за населените места ќе се насочат 5 милиони 
динари; 

(3) Ќе продолжи да се отстапува сегашниот 
дел од даноците и таксите на нафтените деривати 
за изградба и модернизација на магистралните и 
регионалните патишта, при што ќе се обезбеди 
отплата на првиот ануитет по заемот за патишта 
и на другите преземени обврски, а другиот дел ќе 
се користи за учество во Програмата за одржување, 
изградба и модернизација на патиштата од маги-
с т р а л а и регионално значење; 

(4) Ќе учествува и во реализацијата на про-
грамите за проширување на материјалната основа 
на здружениот труд од областа на општествените 
дејности, пред се во довршувањето на пренесените 
програми од периодот 1976—1980 година, и тоа за: 
Програмата за изградба и опремување на простор 
за насоченото образование; Програмата за изградба 
и опрема на објекти во областа на културата од 
општ интерес за Републиката и за изградба на 
спомен-домови на културата; Програмата за изградба 
и опремување на современ простор на здравствена 
заштита на населението од општ интерес за Репуб-
ликата; Програмата за учество на Републиката во 
изградбата'на објекти за физичка култура и Про-
грамата за учество на Републиката во доградбата, 
изградбата и опремувањето на објектите за технич-
ката култура во СР Македонија. 

Намените и обемот на овие средства ќе ги 
утврди Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија со посебна одлука. 

10. Во 1981 година ќе се продолжи со актив-
ностите сврзани со јакнењето на општествената 
одбрана и општествената самозаштита. Притоа, ќе 
се остваруваат активности за создавање на услови 
за: јакнење на борбената готовност, омасовување 
и оспособување на силите на територијалната од-
брана; материјално-техничко опремување, омасову-
вање и зголемување на ефикасноста во дејствува-
њето на цивилната заштита; модернизација на 
службата за набљудување, јавување, известување« 
и тревожење; подготовки на државните органи за 
работа во услови на војна и за јакнење на безбед-
носта како интегрален дел на општествената само-
заштита. 

Покрај тоа, посебно тежиште ќе се даде на 
активностите за подготовки на стопанството и опш-
тествените дејности за успешно функционирање в ќ 
војна. Во овие рамки ќе се остваруваат активности 
за натамошно создавање на материјални претпос-
тавки во подготовките на стопанството за произ-
водство и вршење на услуги што се од значење 
за одбраната и на создавање одделни услови за 
функционирање во војна на здравството, радио-
дифузниот систем, издавачката дејност, образо-
ванието и културата. 

И. Ќе се преземаат мерки со кои ќе се обез-
беди натамошен развој на информативно-пропа-
гандната дејност и натамошно подобрување на ма-
теријалната положба на средствата за јавно инфор-
мирање, а посебно на дневните информативно-по-
литички средства за1 јавно информирање. 

12. Ќе се вложат напори за реализација на 
програмите за заштита и унапредување на живот-
ната и работната средина на општествено-политич-
ките заедници, организациите на здружениот труд 
и месните заедници во согласност со постојните 
закони и прописи. Врз таа основа ќе се постигнат 

' натамошни резултати во заштитата и унапредува-
њето на човековата околина (воздух, вода, земјиш-
те, бучава, отпадоци) во заштитата на изворноста 
и комплексноста на природата и во задржувањето 
на еколошката рамнотежа. Истовремено, ќе се обез-
бедуваат услови за зачувување и развој на приро-
дата и со работа создадените вредности. 

13. Ќе се продолжи со активностите сврзани со 
порационалното користење на просторот и сопира-
њето на процесот на деградација на земјиштето, 
како и со организацијата и уредувањето на про-
сторот во согласност со потребите од рационално 
разместување на човечките и материјалните про-
изводни сили. 

, Сите носители на планирањето, тргнувајќи од 
насоките и рамките на општествено-економскиот 
развој на Републиката за 1981 година утврдени со 
оваа Резолуција, во своите резолуции и програми 
за работа и развој поблиску ќе ги утврдат задачите 
и мерките на акцијата во 1981 година. 

Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија ќе подготви програма за спроведување на 
политиката за остварување на Резолуцијата за на-
соките и рамките на општествено-економскиот раз-

двој на СР Македонија во 1981 година за задачите 
што се од негова надлежност. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3052 
23 декември 1980 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

553. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирање на 'општините и Републиката 
(„Службен весник на СРИ" бр. 44/77) и член 11 
од Законот за извршување на Републичкиот бу-
џет за 1980 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/79), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУ-

БЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 

Во Републичкиот буџет за 1980 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 42/79) се вршат измени 
на средствата за посебни намени и тоа: 

1. Во раздел 4 — Извршен совет на Собранието 
на СР Македонија: 

— во глава 2 — Секретаријат за кадровски 
прашања, во позицијата 46 — Трошоци за подгот-
вување на кадри за работа во сојузната управа 
и во ССНР, износот „1.800.000" се заменува со 
„1.300.000"; и 

— во глава 4 .— Совет за иселенички праша-
ња, во позицијата 52 — Социјални помошти на 
повратници Македонци од егејскиот дел на Маке-
нонија, износот „7.000.000" се заменува со,,5.500.000". 

2. Во раздел 10 — Републички секретаријат за 
финансии: 

— во позицијата 111 — Средства за назна-
чување на приправници, износот „4.000.000" се 
заменува со „2.000.000"; 

Потпретседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 
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— во позицијата 125 — Средства за извршу-
вање на обврските на Републиката за посебни до-
датоци кон пензиите како и за Обврските по основ 
на пензиско-инвалидско осигурување, утврдени со 
закон, износот „200.000.000" се заменува со 
„180.000.000"; 

— во позицијата 127 — Тековна буџетска ре-
зерва износот „25.304.000" се заменува со 
„85.712.000"; и 

— во позицијата 128 — Обврски од минати 
години, износот „10.000.000. се заменува со 
,.7.000.000". 

3. Во раздел 11 — Републички секретаријат 
за општостопански работи и пазар, во глава 3 — 
Дирекција за републички стоковни резерви, во 
позицијата 145 — Трошоци за лабораториски испи-
тувања на квалитетот на стоките, износот „100.000" 
да се избрише. 

4. Во раздел 12 — Републички 'секретаријат за 
индустрија, во позицијата 152 — Трошоци за 
користење и одржување на работните простории, 
износот „1.100.000" се заменува со „857.000". 

5. Во раздел 13 — Републички секретаријат за 
земј оделство и шумарство: 

— во позицијата 162 — Субвенции за затре-
вување на ерозивни ораници и за мелиорирање 
на ливади, износот „9.400.000" се заменува со 
„9.300.000"; и 

— во позицијата 163 — Надоместок за уништу-
вање на штетен дивеч, износот „300.000" се заме-
нува со „150.000". 

6. Во раздел 18 — Републички секретаријат за 
наука и образование, во позицијата 198 — За сту-
дии и збирка на прописи, износот „300.000" се за-
менува со „200.000". 

7. Во раздел 19 — Републички секретаријат 
за култура, во позицијата 211 — Партиципација 
за издавање на „Енциклопедија на Југославија", 
износот „4.000.000" се заменува со „3.000.000". 

8. Во раздел 20 — Републички секретаријат , 
за здравство и социјална политика: 

— во позицијата 225 — Надоместок за второ-
степени комисии, износот „315.000" се заменува со 
„245.000"; 

— во позицијата 232 — Средства за реализа-
ција на Законот за заштита на семејствата чиј 
хранител е на задолжителна воена служба, изно-
сот „23.000.000" се заменува со „13.500.000"; и 

— во позицијата 234 — Боречки додаток, из-
носот „7.000.000" се заменува со „2.000.000". 

9. Во раздел 22 — Републички секретаријат 
за информации, во позицијата 252 — Трошоци за 
престој на домашни и странски новинари, износот 
„531.000" се заменува со „381.000". 

10. Во раздел 23 — Републички секретаријат 
за законодавство, во позицијата 263 — Трошоци 
на управната инспекција, износот „150.000" се за-
менува со „100;000". 

11. Во раздел 26 — Републички комитет за 
водостопанство: 

— во позицијата 278 — Материјални трошоци, 
износот „400.000" се заменува со „330.000"; и 

— во позицијата 279 — Трошоци за Комисијата 
за интегрална бонификација на реката Вардар и 
пловниот пат Дунав — Егејско Море, износот 
„250.000" се, заменува со „100.000". 

12. Во раздел 27 — Републички комитет за 
физичка култура, во позицијата 290 — Проучу-
вање и истражување во областа на физичката 
култура, износот „300.000" се заменува со „200.000". 

13. Во раздел 29 — Републички комитет за 
заштита на човековата околина: 

— во позицијата 304 — Експериментална апа-
ратура, износот „700.000" да се избрише; 

— во позицијата 305 — , Набавка на опрема, 
износот „300.000" да се избрише; 

— во позицијата 306 — Трошоци за истражу-
вање и мерење, износот „200.000" да се избрише; 

— во позицијата 307 — Трошоци за билтен, 
износот „100. ООО" се заменува со „11.000"; 

— во позицијата 308 — Изработка на студии, 
износот „300.000" се заменува со „100.000"; 

— во позицијата 309 — Советувања и семинари, 
износот „200.000" се заменува со „100.000"; и 

— во позицијата 310 — Акција за екопатрола, 
износот „500.000" се заменува со „300.000". 

14. Во раздел 30 — Републички комитет за 
енергетика: 

— во позицијата 315 — Трошоци за студии и 
за надворешни соработници, износот „2.000.000" се 
заменува со „1.700.000"; и 

— во позицијата 316 — Набавка на опрема, 
износот „306.000" да се избрише. 

15. Во раздел 34 — Републички завод за ста-
тистика, во [позицијата 345 —Трошоци за спроведу-
вање на пописи, износот „30.332.000" се заменува 
со „17.332.000". 

16. Во раздел 35 — Архив на Македонија, во 
позицијата 350 — Заштитно микрофилмување на 
архивска граѓа, износот „1.100,000" се заменува со 
„400.000". 

17. Во раздел 36 — Републички завод за нау-
чно-техничка соработка: 

— во позицијата 358 — Трошоци за редовно 
школување, сиецијализации и студиски престој на 
странски граѓани во СРМ, износот „3.000.000" се 
се заменува со „2. 500.000"; и 

— во позицијата 360 —Трошоци за реципроци-
т е т ^ обврски, учество на членови во мешовити 
комисии, износот „600.000" се заменува со „200.000". 

18. Во раздел 37 — Републички хидрометеоро-
лошки завод: 

— во (позицијата 370 — Катастар за загадувачи 
на вода, изјн)осот „180.000" се заменува со „20.000"; и 

19. Во раздел 40 — Стопански суд на Македо-
нија, во позицијата 389 — Лични доходи на судиите, 
износот „2.866.000" се заменува со „2.066.000". 

20. Во раздел 57 — Републички завод за судски 
вештачења во областа на финансиите, материјал-
ното работење и сообраќајот: 

— во позицијата 494 — Трошоци за надворе-
шни соработници, износот „610.000" се заменува со 
„540.000"; 

— во позицијата 495 — Огрев и осветление, 
износот „300.000" се заменува со „250.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

Бр, 23-2397/1/ Претседател 
17 декември 1980 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

554. 
Врз основа на член 30 став 3 и член 43 став 3 

од Законот за републичката управа („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

1. Се разрешува од функцијата советник на 
директорот на Републичкиот завод за статистика 
Пауна Жерновска, поради исполнувањето на усло-
вите за пензија, сметано од 31. 12. 1980 година. 

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

Бр. 17-2411/1 
17 декември 1980 година 

Скопје Претседател, 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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555. 
Врз основа на член 37 од Законот за општест-

вените совети и за републичките општествени со-
вети („Службен весник на ОРМ", бр. 24/80), и член 
43 од Деловникот на Општествениот совет за пра-
шања на општественото уредување, Републичкиот 
општествен совет за прашања на општественото 
уредување, на седницата одржана на 3 ноември 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА 

ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 

1. За претседател на Републичкиот општествен 
совет за прашања на општественото уредување, 
со мандат од една година, се избира д-р Трајче 
Труј оски, потпретседател на Собранието на СР Ма-
кадонија и делегат на Собранието на СРМ во 
Општествениот совет. 

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

Бр. 28/1/37 
13 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседавач 

на Седницата на Републичкиот 
општествен совет, 

Сервет Салиу, е. р. 

556. 
Врз основа на член 41 од Законот на општест-

вените совети и за републичките општествени со-
вети („Службен весник на СРМ", бр: 24/80) и член 
48 од Деловникот на Републичког општествен со-
вет за прашања на општественото уредување, 
Републичкиот општествен совет, на седницата одр-
жана на 3 ноември 1980 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ 

1. За секретар на Републичкиот општествен со-
вет за прашања на општественото уредување, за 
време од четири години, се именува м-р Филип 
Лазарески, досегашен секретар на Советот. 

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

Бр. 28-1/36 
13 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот општествен совет, 
д-р Трајче Грујоски, е р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

276. 
Врз основа на член 35 од Законот за старосно 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/78) и член 15 од Статутарната одлука 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за старосне осигурување на земјоделците („Сл. вес-
ник на СРМ" бр. 45/78), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за старосно осигу-
рување на земјоделците, на седницата одржана на 
4 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1981 
ГОДИНА 

I 

Земјоделците осигуреници — обврзници за пла-
ќање данок од личен доход од вршење на земјо-
делска дејност, земјоделците глави на семејствата 
кои со други семејства живеат во едно земјоделско 
домаќинство, а се обврзници за плаќање данок од 
личен доход од вршење на земјоделска дејност и 
земјоделците чии брачни другари се вработени во 
здружениот труд со општествени средства или 
вршат самостојна дејност, 'за 1981 година ќе пла-
ќаат придонес за старосно осигурување, и тоа: 

— 7 отсто од катастарскиот приход на оси-
гуреникот и 

— 240 динари по семејство. 

II 
Земјоделците — глави на семејства!а кои со 

други семејства живеат во едно земјоделско дома-
ќинство, а не се обврзници за плаќање данок од 
личен доход од вршење на земјоделска дејност, 
придонесот ќе го плаќаат во фиксен износ од 240 
динари. 

Земјоделците кои вршат земјоделска дејност 
со земјиште земено под закуп и лицата кои исклу-
чиво се занимаваат со сточарство или риболов, а 
не се обврзници за плаќање на данок од личен 
доход од вршење на земјоделска дејност, придо-
несот за старосне осигурување ќе го плаќаат во 
фиксен износ кој се утврдува во висина на про-
сечната обврска на осигурениците кои плаќаат при-
донес во фиксен износ и во процент од катастар-
скиот приход од подрачјето на општината со кој 
се обезбедуваат средства за минималните старосни 
пензии и семејните пензии до висината на мини-
малната старосна пензија. 

IV 

Фиксниот износ и стапката на придонесот за 
старооно осигурување за 1981 година е утврден со 
оваа одлука во согласност со Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалисичката Ре-
публика Македонија. 

V 

Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1981 година. 

Број 95 
4 декември 1980 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Лазо Добрушевски, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ПРИЛЕП 

277. 
Врз основа на член 27 од Законот за Само-

управните интересни заедници за социјална за-
штита, Собранието на Интересната заедница за со-
цијална заштита Прилеп, на седницата одржана 
на 23. XII. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА ПРИЛЕП 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите што ги исплаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и личниот доход и 
работните луѓе од личниот доход, заради обезбе-
дување на средства на Заедницата за социјална 
заштита Прилеп 

Член 2 

Средства на Заедниците обезбедуваат работни 
луѓе: 

1. Придонес од доход на работните организации 
на здружен труд по стапка од 0,38%) 

2. Придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанство по стапка од 0,19% 

3. Придонес од земјоделска дејност по стапка 
од 0,60% 

4. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност по стапка од 
2% 

5. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност по стапка од 2% 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен гласник на општина 
Прилеп" а ќе се применува од 1. I. 1981 год. 

Претседател, 
Габроски Благоја, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

278. 
Врз основа на член 23-а од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за самоуправните 
интересни заедници на станување и член 26 од 
Статутот, Собранието на Основната заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување — Штип, 
на седницата одржана на 16 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ 
НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ 
НА ПЕНЗИЈА И ДРУГИ ПРАВА ОД ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПШТИНАТА ШТИП 

I 
Средствата за решавање на станбените потреби 

на корисниците на пензија и други права од инва-
лидското осигурување од Општината Штип, се 
обезбедуваат со издвојување на средства по стапка 
од 4%. 

Основица за издвојување на средствата по стапка 
од 4% претставува износот на исплатените пензии 
и инвалидските надоместоци. 

II 

Обврзникот на уплатата на придонесот — Само-
управната интересна заедница на пензиско и инва-
лидско осигурување на СР Македонија. — издвое-
ните средства ги префрлува на сметкц на Основ-
ната заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување — Штип. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 08-11/1 
16 декември 1980 година 

Штип 

Претседател, 
Д-р Милев Тихомир, е. р. 

279. 

Врз основа на член 2 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за самоуправните 
интересни заедници на станување и член 26 од 
Статутот, Собранието на Основната заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување-Штип, на 
седницата одржана на 16 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ВО СТАН-
БЕНАТА ОБЛАСТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕН-
ЗИЈА И ДРУГИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОПШТИНАТА ШТИП 

Член 1 , 

Заедничките потреби во станбената област ко-
рисниците на пензија и други права од инвалид-
ското осигурување од Општината Штип, ги оства-
руваат во рамките на Самоуправната интересна 
заедница на пензиско-инвалидското осигурување 
на СР Македонија, Основната заедница на пензи-
ското и инвалидското осигурување — Штип. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во,, Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 08-11/1 
16 декември 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Д-р Милев Тихомир, е. р. 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи 

Свидетелство за VIII одделение на име Здрава 
ко Јананчески, е. Галате, Гостивар. (3720) 

Свидетелство за III и IV година и диплома на 
име Веби Сеј дини, Гостивар. (3721) 

Свидетелство за Ш клас на име Драган Ди-
м и ш е в , ул. „Н. Тесла" бр. 97, Гостивар. (3722) 

Свидетелство за IV клас на име Балфаз Ха-
шиме, Гостивар. <3723) 

Свидетелство за VIII одделение на име Десо 
Филипоски, е. Зубовце, Гостивар. (3724) 

Свидетелство за VIII одделение на име Муста-
фа Мустафаи, е. Врапчиште, Гостивар. (3725) 

Ученичка книшка, издадена од Економското 
училиште „Ч. Филипоски" на име Бајрам Деари, 
Гостивар. (3726) 

Воена книшка, издадена од Скопје .на име Исни 
Рецепи, Скопје. (3727) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето за возрасни „Макаренко" во 
Скопје на име Ратка Марковска, Скопје. (3728) 

Воена книшка, издадена од Бања Лука на име 
Исак Суља, Скопје. (3729) 

Свидетлества за III и IV година, издадени од 
Гимназијата „Орце Николов" во Скопје на име 
Бранислав Петровиќ, Скопје. (3730) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Бранислав Лазиќ, Скопје. > (3731) 

Работна книшка на име Маре Димоска, ул. „Р. 
Иваноски" бр. 84, Прилеп. (3732) 

Свидетелство за завршен испит на име Јоше 
Трајкоски, е. Крушевица, Прилеп. (3733) 

Свидетелство за I клас на име Марија Лаза-
реска, ул. „Пиринска" бр. 30, Прилеп. , (3734) 

Свидетелство за П година на име Сашо Рис-
тески, ул. „Ладо Лапецо" бт.). 48-а, Прилеп. (3735) 

Свидетелство за VI одделение на име Блаже 
Шишкоски, ул. „Ленин" бр. 227, Прилеп. (3736) 

Уверение на име Борка Коклеска, ул. „О. Чо-
пела" бр. 108, Прилеп. (3737) 

Свидетелство за IV одделение на име Љуба 
Почева, „К. Јосифоски" бр. 187, Прилеп. (3738) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зоран 
Јованоски, ул. „К. Коњарец" бр. 6, Прилеп. (3739) 

Уверение за пекар на име Симон Стеванови, 
ул. „П. Котеска" бр. 23, Прилеп. (3740) 

Свидетелство за VIII одделение на име Алекса 
Стојаноски, е. Десово, Прилеп. (3741) 

Свидетелство за VIII одделение на име Миле 
Самарџиоски, е. Кадино Село, Прилеп. <3742) 

Свидетелство за IV одделение на име Петров 
Киро, е. Титов Велес. (3743) 

Свидетелство за Ш клас, издадено од Гимнази-
јата „Кочо Рацин" во Титов Велес на име Панов 
Иван, ул. „Григор Пр личев" бр. 38, Титов Велес. 

Здравствена легитимација, издадена од Тетово 
на име Сулејмани С. Феим е. Глоѓи, Тетово. (3746) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од комунален завод — Тетово на име Абдил 
Таири, е. Палатчица, Тетово. (3747) 

Свидетелство за Ш година на име Абер Изаи-
ри, е. Раковец, Тетово. (3748) 

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на 
име Јорданка Бучевска, Тетово. (3749) 

Свидетелства за III и IV година и диплома на 
име Зеќирија Алију, е. Г. Речица, Тетово. (3750) 

Свидетелство за I и II година на име Фатбар-
да Клобочишта, Дебар. (3751) 

Здравствена легитимација на име Надије Бе-
џети, ул. „Корушка" бр. 14, Тетово. (3752) 

Здравствена легитимација на име Џеладин Ре-
цепи, ул. „Корушка" бр. 14, Тетово. (3753) 

Свидетелства за II и III година на име Перо 
Србиновски, ул. „Штипска" бр. 113, Тетово. (3754) 

Диплома за кројачка струка на име Умер Уме-
ри, ул. „Б. Кидрич" бр. 42, Тетово. (3755) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хадије Абази, е. М. Речица, Тетово. (3756) 

Здравствена легитимација на име Кадифка Ви-
тановска, ул. „Т. Ц. Мерџан" — Чешел бр. 7/3, Те-
тово. (3757) 

Свидетелство за IV одделение на име Гази Сеа-
дини, е. Неготино, Гостивар. (3758) 

Сообраќајна дозвола на име Радисав Милен-
ковић ул. „ЈНА" бр. 154, Гостивар. (3759) 

Свидетелство за VIII одделение на име Бранис-
лав Павлесни, ул. „18 Ноември" бр. 53; Гостивар. 

Свидетелства за II и III година и диплома на 
име Елези Шинази, Гостивар. (3761) 

Свидетелство за VIII одделение на име Муза-
фер Ракипи, ул. „Н. Парапунрв" Гостивар. (3762) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зуди 
Шабани, е. Врапчиште, Гостивар. (3763) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абду-
самет Јакупи, е. Врапчиште, Гостивар. (3764) 

Свидетелство за П клас на име Димитар Сто-
јанов, ул.„М. Тито" бр. 50, Берово. (3765) 

Диплома за положен завршен испит — струка 
бравар-б>_/ач, издадена од 3. У. „Кочо Рацин" во 
Битола на име Илија Трајковски, Скопје. (3766) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ОУ „Братство единство", нас. Драчево 
во Скопје на име Миле Делев, Скопје. (3767) 

Свидетелство за завршено средно градежно 
училиште — градежен техничар, издадено од ГУЦ 
„Здравко Цветковски" во Ској е на име Енвер Бо-
киу, Скопје. х (3769) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓорѓи 
Пешкоски, ул. „М. Пијаде" бр. 67, Прилеп. (3770) 

Ученичка книшка на име Снежана Савеска, 
ул. „Ленин", Прилеп. (3771) 

Свидетелства за I и II година на име Миле 
Мимичќоски, ул. „Октомвриска" бр. 53, Прилеп. 

Свидетелство на име Блата Николска, ул. „Ц. 
Којнарец" бр. 4^ Прилеп. (3773) 

Диплома за СТУ — машински отсек на име 
Милан Димоски ,ул. „М. Пијаде" бр. 277-6, Прилеп. 

Свидетелство на име Томе Поповски, е. Ран-
ковце, Крива Паланка. (3663) 

Работна книшка Рег. бр. 4886, серија бр. 372449, 
издадена од Собранието на општина Ресен на име 
Костадиновски Јованов Наум, Ресен. (3664) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од Ком. завод — Тетово на име Чазими 3. Ха-
сије, е. Желино, Тетово. (3665) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Теарце на име Мемеди 
Абдулџелал, е, Теарце, Тетово. (3666) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Миво-
зим Мемиши, е. Слатино, Тетово. (3667) 

Свидетелство за IV клас, издадена од Земјо-
делското училиште „Моша Пијаде", Тетово на име 
Насер Шабани, е. Палатица, Тетово. (3668) 

Свидетелство за Ш клас, издадено од Земјо-
делското училиште „Моша Пијаде" на име Насер 
Шабани, е. Палатица, Тетово. (3669) 

ИСПРАВКА 

Во јавното наддавање за (^станување градба 
на 18 броја типски живинарници за одгледување 
на несилни и Инкубаторе^ станица во местото 
викано Маркова Сушица, објавено во „Службен 
весник на СРМ" бр. 39/80, рокот за доставување 
на понудите се менува и ќе гласи: 

„Рокот за доставување на понудите е заклуч-
но со 26. I. 1981 година до 10 часот до комисијата 
за јавното наддавање. 

Јавното наддавање ќе се одржи на 26. I. 1981 
година во 10 часот во просториите на Управата 
на Живинарската фарма „Белимбегово, е. Белим-
бегово — Скопје". 

Од ООЗТ Живинарска фарма 
Белимбегово 
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СОДРЖИНА 
Страна 

549. Републички буџет за 1981 година — — 865 

550. Закон за .извршување на Републичкиот 
буџет за 1981 година — — — — — 896 

551. Измени на Републичкиот буџет за 1980 
година — — — — — — — — — 

552. Резолуција за насоките и рамките на оп-
штествено-економскиот развој на Соци-
јалистичка Република Македонија во 
1981 година — — — — — — — 

553. Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со 
Републичкиот буџет за 1980 година — 907 

554. Решение за разрешување од функција-
та советник на директорот на Републич-
киот завод за статистика — — — — 908 

555. Одлука за избор на претседател на Ре-
публичкиот општествен совет за праша-
ња на општественото уредување — — 909 

556. Одлука за именување на секретар на 
Републичкиот општествен совет за пра-
шања на општественото уредување — 909 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
276. Одлука за утврдување на фиксниот из-

нос и стапката на придонесот за старос-
но осигурување на земјоделците за 1981 
година — — — — — — — — — 909 

ПРИЛЕП 
277. Одлука за утврдување на стапките на 

придонесите на Заедницата за социјална 
заштита — Прилеп — — — — — — 910 

ШТИП 
278. Одлука за издвојување средства за ре-

шавање на станбените потреби на ко-
рисниците на пензија и други права од 
инвалидското осигурување од општината 
Штип — — — — — — — — — 

279. Одлука за регулирање на потребите во 
станбената област на корисниците на 
пензија и други права од инвалидското 
осигурување од општината Штип — — 
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